
Snelheid en kracht gecombineerd

Eén oplossing voor alles 

Ontwerp, produceer, verwerk, verrijk en verzend uw 
gepersonaliseerde zakelijke communicatie in een 
volledig geautomatiseerd proces. Voor alle stappen in het 
communicatieproces  
met uw klant.
 

Printen, HTML e-mail, SMS berichten(1)  
en Webpagina’s

Deze outputs worden gegenereerd in PReS Connect, direct in HTML.

Het resulterende communicatiemateriaal is eindeloos veel 
flexibeler en stabieler en wordt ongeacht de vorm ervan 
gemaakt met dezelfde tool, wat zorgt voor meer productiviteit 
en gemak.

Ontwikkeld voor de hoog volume 
productiemarkt

PReS Connect werkt in vrijwel iedere IT-omgeving en is 
compatibel met alle merken hardware. Het wordt geleverd met 
AFP/IPDS en er zijn diverse extra opties beschikbaar om elke 
oplossing op de behoeften van de klant af te stemmen.
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Bedrijfscommunicatie via meerdere kanalen 

   
Grote afdrukvolumes op hoge snelheid

             
Automatisering van productie      Hybride mail
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Kenmerken
Produceer grote volumes
Accepteert alle soorten inkomende 
data en afdrukken in alle standaard 
printertalen

Schaalbaar met opties voor extra 
snelheid en functionaliteit

Meertalige interface

Interactieve wizards

Grafische interface om de workflow  
te maken

Data invoermogelijkheden, o.a.:
PDF

PostScript®

PCL

Functies voor volledige automatisering

Commingling op data input 

Distributie gebaseerd op voorkeuren: 
Printen en digitaal

HTML

PDF

PCL

PostScript®

Uitgebreid onderhoudsprogramma
OL® Care

Online training

Updates en upgrades 

Technische ondersteuning

Intelligente communicatie met de klant

Beheer al uw zakelijke communicatie op één plek.
Vergroot uw productiviteit door meerdere typen input zoals 
samengestelde flows of onbewerkte gegevens samen te 
voegen in één proces.
Vergroot uw capaciteit en prestaties.
De ontwikkeling, het testen en het onderhoud van workflows 
verlopen veel productiever.
Verbeter uw klantenservice door het juiste Uitvoerformaat 
te maken (post, e-mail, sms-berichten(1) of web)wanneer de 
situatie dit vereist en doe dit op grond van de voorkeuren van 
de klant.

Toepassingen 

Flexibele Support & Professional Services
Onze oplossingen zijn open en flexibel zodat u alles in-house 
kunt beheren. Mocht u dat toch niet willen, dan staan onze 
experts altijd voor u klaar. 

Flexibel licentiemodel
Wilt u licenties kopen? Of misschien geeft u de voorkeur aan een 
jaarabonnement zodat u een kleiner bedrag kwijt bent en flexibel 
blijft? Kies de optie die bij u past.

(1)   Vereist een abonnement op systemen van derden en scripting.
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