
Uma solução para executar tudo 

Crie, processe, formate, melhore, distribua e rastreie suas 
comunicações empresariais personalizadas com recursos 
completos de automatização. Para cada etapa da gestão de 
correio do cliente.

Saída de impressão, e-mail em HTML, 
mensagem de texto(1) e web

Estas saídas são geradas no PReS Connect, nativamente em HTML.

As comunicações resultantes são infinitamente mais flexíveis e 
estáveis e cada uma delas é criada na mesma ferramenta para 
aumentar a produtividade e conveniência.

Sob medida para o mercado de produção  
com saída em alto volume

PReS Connect funciona em qualquer ambiente de TI e é 
compatível com todas as marcas de hardware. Ele vem com 
AFP/IPDS e está disponível com uma variedade de opções que 
tornam possível personalizar cada solução para as necessidades 
dos clientes.
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Velocidade & Potencia, combinados
Criação e produção em alta velocidade de grandes volumes  
de comunicações empresariais personalizadas
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Comunicações empresariais Multicanal 

   
Imrimirgrande volumes em alta velocidade

                
Automação da produção      Correio híbrido
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Características
Alto volume de saída

Habilidade para receber dados e trabalhos 
de impressão em qualquer formato

Desempenho altamente escalável com  
as opções de pacote de desempenho 

Interface multilíngue

Assistentes simplificados 

Fluxo de trabalho mapeamento  
de dados gráficos

Ampla variedade de possibilidades 
de entrada Incluindo :

PDF

PostScript®

PCL

Automatização completa Recursos

Mistura

Distribuição com base nas 
preferências: Impressão & Digital

HTML

PDF

PCL

PostScript®

Plano de suporte especial
OL® Care

Treinamento online       

Atualizações & upgrades 

Suporte técnico

Seja inteligente nas comunicações  
com seus clientes

 Gerencie todas as suas comunicações de negócios em um só lugar.

 Aumente a produtividade agregando múltiplos tipos de entrada, 
como os fluxos compostos ou dados brutos em um único 
processo.

 Aumente a capacidade e o desempenho.

 Desenvolvimento, testes e manutenção de workflow é mais produtivo.

 Melhore o atendimento ao cliente através da criação do tipo de saída 
correto (correio, e-mail, mensagem de texto(1) ou web), quando a 
situação assim exigir e com base nas preferências dos clientes.

Aplicações Típicass Types

Contrato de licença de serviço (SLA) flexível 
Nossas soluções são abertas e flexíveis, para que você possa 
gerenciar tudo internamente. No entanto, se você não quer  
ser incomodado com isso, nossos especialistas podem fazer  
isso por você.

Modelo de licenciamento flexível
Você prefere pagar tudo de uma vez adiantado? Talvez você 
prefira subscrever e pagar uma taxa anual menor? 

Escolha a opção que se adapta às suas necessidades.

(1)   Requer assinatura para sistemas de terceiros e desenvolvimento de script.

AFP

XML

JSON

CSV/Excel

IPDS 

Mensagem de texto(1)

Fax

E-mail

https://pres.objectiflune.com/pt
https://www.objectiflune.com/pt

