Objectif Lune
para provedores de serviços
de impressão
Como as ferramentas digitais podem auxiliar os provedores de
serviços de impressão

Portfólio da OL - ajudando
a transformar os negócios
Gerenciar todas as particularidades das comunicações
transacionais tem sido tradicionalmente uma tarefa
complexa - mas isso não deveria ser assim. A Objectif Lune
possui as ferramentas de que você precisa para analizar
as massas de dados dentro das organizações, a fim de
oferecer processos novos e aprimorados, baseados em
melhores comunicações e mais eficiência. Seja gerenciar
faturas, atualizar notificações de clientes, ou digitalizar
declarações de membros, há uma solução para cada
etapa do ciclo de vida do seu documento. Por meio de
um conjunto único de ferramentas inovadoras, a Objectif
Lune está ajudando as organizações a melhorar os seus
negócios, eliminar custos significativos e alavancar novos
canais de comunicação.
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Impressão
comercial

Passando da sobrevivência ao
sucesso: Como as ferramentas
digitais podem auxiliar os provedores
de serviços de impressão

Com o avanço da tecnologia digital, a indústria de
impressão comercial tem enfrentado mais desafios.
No entanto, a diminuição nos volumes de papel está
criando novas oportunidades para que os operadores
experientes repensem a maneira como estão
conduzindo os seus negócios.

Para alcançar o sucesso, as empresas de impressão
comercial necessitam de um parceiro que possa
fornecer o novo software de que elas precisam, e que
possa ajudá-las a desenvolver uma estratégia para
fornecer um conjunto completo de soluções digitais.

Os clientes atuais solicitam comunicações digitais.
Satisfazer essa expectativa exige que as empresas
de impressão comercial se reposicionem como uma
solução integrada de documentos e fornecimento de
serviços. Essa capacidade de valor agregado para
expandir suas ofertas digitais é crucial para o seu
sucesso.

Com as ferramentas certas, a diminuição da
quantidade de impressões é uma oportunidade - não
uma ameaça. A adoção de um novo software permitirá
que as empresas de impressão comercial agreguem
valor às suas ofertas atuais, maximizem o uso de
seus equipamentos de impressão e aumentem a sua
produção. Isso lhes permitirá expandir sua base de
clientes e, finalmente, aumentar a receita.

Fatores comerciais
Documentos digitais e processos de negócios
eletrônicos estão substituindo as comunicações em
papel.

A diversificação das comunicações com os clientes
exige que os provedores de impressão e software
trabalhem juntos para lidar com as mudanças.

O número de canais de comunicação está
aumentando.

As empresas de impressão precisam interagir mais
com seus clientes e entender como eles pensam.

A crescente adoção de dispositivos móveis
produziu novos requisitos de impressão e
oportunidades.

Por que a Objectif Lune?
As estratégias e soluções da Objectif Lune capacitam
as empresas de impressão comercial a prosperar no
ambiente digital atual.
A Objectif Lune pode incorporar soluções para o
equipamento existente das empresas de impressão,
o que lhes permite produzir comunicações altamente
personalizadas, eletrônicas e interativas. Isso pode
incluir o envio de um documento por vários canais,
como impressão, e-mail ou SMS. Alternativamente,
o material que está prestes a ser impresso pode ser
associado aos dados do cliente, para que ele seja

personalizado para cada destinatário. A Objectif
Lune pode automatizar qualquer tarefa de impressão
manual, reduzindo assim os custos das empresas de
impressão e ajudando-as a entregar projetos mais
rapidamente.
O futuro da impressão comercial reside na oferta de
soluções digitais para os clientes. Quando os clientes
das empresas de impressão comercial solicitam
soluções digitais, podemos garantir que essas
empresas usarão seus ativos para produzir um efeito
máximo.
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Estudo de caso
Empresa de gerenciamento e
impressão de dados - Taiwan

Desafios

Um líder de longa data na indústria de
gerenciamento de dados e impressão estava
sobrecarregado por um crescente número de
certificados de seguros e extratos bancários
que precisavam de conteúdo mais dinâmico,
para acompanhar as preferências de seus
clientes. Com a falta de personalização e
recursos de design de seu software antigo,
era necessário muito esforço para codificar e
acompanhar as mudanças. Isso resultou em um
grande número de erros e várias reimpressões,
o que atrasou a operação inteira.

A solução

A organização contratou a Objectif Lune
para implementar uma solução que ajudasse
a melhorar os processos de negócios e a
correspondência. Com o PReS Connect, os
funcionários conseguiram executar regras
comerciais complexas e transformá-las em
modelos legíveis facilmente personalizáveis. A
interface de fácil utilização foi excelente para
os não programadores que puderam editar
modelos facilmente, já que somente habilidades
de programação mínimas eram necessárias
para o design do modelo. A solução também
ajudou na classificação, filtragem de dados e
processamento paralelo, o que permitiu que
vários trabalhos de impressão funcionassem
simultaneamente, com uma interrupção
mínima.

Benefícios

A empresa agora é capaz de produzir um
grande volume de extratos facilmente
personalizáveis, com uma mínima intervenção
manual. Isso melhorou o procedimento geral
das operações e a integridade dos documentos,
já que os trabalhos de impressão foram
executados com mais rapidez, e documentos
sem erros foram entregues rapidamente e de
modo eficaz às empresas.
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Grande operadora de
telecomunicações em Macau

Desafios

Essa renomada operadora de telecomunicações
estava enfrentando desafios contínuos
associados à impressão de grandes volumes
de IPDS de contas de telefone, e à produção
de PDFs usados para auxiliar sua equipe de
atendimento ao cliente com recuperações de
contas. Devido a um sistema antiquado e à
complexidade de dados, o sistema não podia
ler ou alterar o formato de dados existente.
Devido à complexidade, a empresa procurava
um sistema suficientemente ajustável para
fazer correções e alterar o formato de dados
por completo. Além disso, o sistema antigo
não tinha a capacidade de criar códigos de
barras, pois seus dados estavam espalhados
e isso exigia muito trabalho manual. Com
o desempenho em risco, a empresa não
conseguia preparar as faturas no prazo, e isso
atrasava todo o processo.

A solução

A operadora de Telecomunicações contratou
a Objectif Lune para ajudar a corrigir esse
problema com o PReS Connect. Com sua
interface de fácil utilização, os dados agora são
facilmente reunidos e a criação de instruções
simplificou a modificação e personalização
de modelos. A solução foi capaz de ler
formatos que antes eram difíceis de se
compreender, e implementou uma complexa
lógica de programação para reunir os dados
automaticamente no código de barras, com
um mínimo esforço por parte da equipe. Os
arquivos também foram facilmente convertidos
em um fluxo de dados IPDS e enviados para
suas impressoras em tempo real, melhorando
assim a qualidade e a velocidade. Tudo isso foi
feito sem alterações no seu sistema existente.

Benefícios

A operadora de telecomunicações acelerou
todo o seu processo de impressão e
composição, o que resultou em um ciclo de
faturamento mais rápido e em uma melhor
experiência para o cliente, devido à redução do
tempo de espera.
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Soluções da Objectif Lune
Comunicações
multicanal

Automatização de
processos de negócios

O cenário

Até 2017, 70% das comunicações com os clientes serão
digitais e consumidas sob demanda, por vários canais,
incluindo web, dispositivos móveis e redes sociais.
Com pouco tempo para captar a atenção dos clientes,
as empresas precisam ser suficientemente flexíveis
para enviar correspondências para qualquer lugar,
plataforma e dispositivo.

A transição dos sistemas baseados em papel para
sistemas eletrônicos propiciou a formação de processos
novos e simplificados, e assim os dados podem ser
facilmente compartilhados e armazenados. Atualmente,
as indústrias estão fazendo mudanças novamente
para gerenciar o afluxo de dados, e estão colaborando
efetivamente, priorizando o tempo gasto em projetos e,
como resultado, maximizando a eficiência.

Desafios

Desafios

An increasing amount of data is scattered across
unorganised databases, creating hurdles for
marketers and IT.

Muitas empresas lutam para entender seus próprios
procedimentos internos para o processamento de
documentos.

A conexão de vários sistemas pode ser
dispendiosa e requer recursos que não podem ser
proporcionados por algumas organizações

Talvez a matriz e os escritórios de campo não
estejam implementando fluxos de trabalho
uniformes.

As comunicações isoladas podem resultar em
clientes que recebem informações desnecessárias,
ou que são enviadas para o destino incorreto, e isso
reduz o interesse por elas e a sua fidelidade.

A harmonização das equipes de TI, negócios e
marketing pode ser difícil quando as comunicações
empresariais estão isoladas umas das outras.

A OL para comunicação multicanal

As soluções multicanais da Objectif Lune são
produzidas para liberar as organizações que usam
sistemas de TI inflexíveis, e também para ajudar a
liberar dados dos sistemas que as mantêm reféns.
Ao desbloquear e integrar dados, as organizações
podem efetivamente criar, personalizar e entregar
comunicações por meio de múltiplas saídas,
automaticamente. Nossas soluções respondem às
necessidades dos clientes de impressão tradicional, e
criam documentos ricos, interativos, equipados com
faturamento personalizado, hiperlinks, botões de ação
e gráficos interativos. Além disso, nossas soluções são
produzidas para se adaptar ao ambiente existente - e
não o contrário – e garantem que você possa receber
um sistema de comunicação de baixo custo, seguro,
fácil de usar e que se conecta com os clientes, quando
e onde eles estiverem.
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O cenário
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A OL para automação de processos

A maioria das empresas tem um bom sistema de ERP
que depende de processos manuais. A solução de
composição e automação de documentos da Objectif
Lune não foi criada para substituir esses sistemas.
Em vez disso, ela automatiza os processos usando
tecnologias existentes para reduzir os custos, o tempo e
o esforço envolvidos na produção de documentos, para
que os funcionários possam se concentrar em outros
projetos. Quer se trate de arquivar um documento,
fazer uma cópia em um servidor remoto ou enviar
confirmações de e-mail em grupo, as organizações
podem facilmente configurar suas próprias regras
para automatizar qualquer tarefa. Cada nova regra as
aproxima de uma força de trabalho em tempo real.

Consolidação de
correspondência e
impressão pontual

Gerenciamento
de grandes volumes
de comunicações

O cenário

O cenário

A realidade atual mostra que as despesas de impressão
deverão diminuir em relação à porcentagem das
comunicações como um todo em 2017. Melhorar as
receitas e tornar as correspondências eficientes pode
ser tão simples como avaliar os processos existentes,
para ver onde os provedores de serviços de impressão
(PSIs) podem realmente aumentar e realizar lucros.
Trabalhos pequenos e pontuais podem revelar-se tão
pesados e complexos quanto grandes trabalhos, e eles
constituem uma grande parte dos negócios do dia a dia.
Os PSIs precisam procurar novas formas de aproveitar a
digitalização para melhorar a receita, ao mesmo tempo
em que conquistam mais clientes.

Desafios

Nos últimos anos houve uma diminuição no volume
de impressões.

Em um ambiente tradicional, a produção de um
grande volume de correspondências comerciais é um
processo demorado e caro, não só para a organização
mas também para o serviço de execução ou centro
de impressão. Todos os meses, milhões de empresas
estão enviando comunicações importantes para seus
clientes como extratos, faturas e avisos de renovação de
contrato.
Por ser baseada somente em transações, a produção
dessas comunicações a serem enviadas pode ser um
processo cansativo e tedioso. E isso envolve vários
recursos, tanto humanos como materiais, desde as
rotinas de pré-processamento até a execução.

Desafios

Várias fontes de dados

A digitalização ganhou um terreno considerável.

Utilização ineficiente de ativos.

As oficinas de impressão precisam encontrar novas
fontes de renda.

Impossibilidade de se adaptar rapidamente às
novas tendências e tecnologias.

OL para a consolidação das correspondências
e impressões pontuais

A Objectif Lune permite que os PSIs expandam suas
ofertas, fornecendo uma solução que simplifica e
automatiza o envio, a consolidação e o processamento
de correspondências pontuais. Ao tornar os processos
associados à correspondência pontual da empresa
mais eficientes, você pode liberar recursos internos e
permitir que os seus clientes possam controlar a sua
correspondência por meio de uma solução interativa
para o envio de trabalhos ao computador. Isso significa
que você recebe documentos pré-aprovados, prontos
para impressão, ao mesmo tempo em que fornece aos
seus clientes um portal web de fácil utilização, que pode
ser acessado a qualquer momento e em qualquer lugar.
E tudo isso permite que você aumente seu volume de
produção e atenda a mais clientes, sem sobrecarga.

OL para o gerenciamento de
grandes quantidades de comunicações

As soluções da Objectif Lune permitem aos
provedores de impressão e centros de atendimento a
implementação de fluxos de trabalho simplificados e
automatizados para todos os seus clientes, desde as
rotinas de pré-processamento até a entrega.
Os problemas causados por dados de várias fontes
e sistemas inflexíveis são eliminados. Quase todos os
formatos de dados podem ser lidos, convertidos e
manipulados com o software apropriado. Isso permite
que as empresas realizem economias significativas
quando se trata de documentos que são enviados,
graças à normalização de dados, classificação e
processos de remoção de endereços.
Finalmente, a automação da produção de grandes
volumes de correspondência de negócios permite que
cada etapa do processo de produção seja monitorada,
permitindo a contabilização de custos. Relatórios
podem ser facilmente fornecidos, oferecendo às
organizações um retrato realista dos custos relacionados
à correspondência comercial e a aplicação de medidas,
quando necessário.
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