
Een toolbox voor digitale transformatie

Maak gebruik van multichannel 
communicatie en procesautomatisering  
in uw bedrijf
 

PlanetPress Connect helpt bedrijven bij het 
beter gebruik maken van hun gegevens en 
bij het ontwikkelen van gepersonaliseerde, 
geautomatiseerde en interactieve 
communicatie met klanten. 

Gedrukte communicatie verdwijnt niet, maar met de opkomst van 
digitale communicatie verwacht het grootste deel van de klanten 
dat er alternatieven voor drukwerk zijn, zoals reactieve e-mails, 
webportals, sms-berichten en andere soorten digitale uitvoer.

PlanetPress Connect is ontwikkeld om digitale transformatie 
voor ieder bedrijf eenvoudig te maken, zelfs met beperkte 
hulpmiddelen en tijd, en helpt bedrijven bij het overwinnen 
van de nadelen (silo’s) van grote gegevenssystemen.

Benut uw bestaande gegevens waar ze ook zijn

Maak uitvoer in standaardafdrukindelingen

Voer HTML-mails en webpagina’s uit in de native indeling

Start vervolgprocessen op basis van interacties met klanten

PlanetPress Connect maakt gebruik van gegevens van 
verschillende systemen en zet de uitvoer om zodat deze 
consistent is en verbetert uw communicatie met klanten 
zonder het risico dat uw belangrijke bedrijfsprocessen 
gewijzigd moeten worden.
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om automatisch gepersonaliseerde communicatie 
voor uw klanten te verzorgen

Distribueren

Reageer

Samenstellen

Voer informatie in

* Hier is een Capture OnTheGo licentie voor nodig

2 Samenstellen
Herstructureer uw 
bestaande documenten 
of maak nieuwe 
gepersonaliseerde 
inhoud voor drukwerk, 
e-mail, internet en mobiel

3 Distribueren
Automatiseer uitvoer 
met behulp van regels 
en voorwaarden voor het 
regelen van de definitieve 
indeling en bestemming
Webbrowser, e-mail,  
map, printer, EDI, ECM  
archief, sms-provider,  
Capture OnTheGo*

4 Reageer
Gebruik uw digitale 
uitvoer voor het maken 
van nieuwe digitale invoer 
en voor het starten van 
vervolgprocessenvan uw

klant

1
Automatisch extraheren van 
gegevens en documenten 
uit elk systeem  
ERP, CRM, legacy systemen 

Voer informatie in

Debiteuren

Correspondentiebeheer

ECM-systeemintegratie

GEGEVENS

Veelvoorkomende 
toepassingen

Dank u!
Aanmelden

https://www.objectiflune.com/nl
https://planetpress.objectiflune.com/nl


is op twee manieren 
beschikbaar

Licentie
Eeuwigdurende licentie met een jaarlijks 

Abonnement
Jaarlijks abonnement met extra functies

+ Geoptimaliseerde uitvoer - Kleinere bestandsgroottes    
     en sneller printen

+ PlanetPress Connect Imaging - Creëren van archieven  
     met indexen inclusief PDF/A-3 voor e-Invoicing

Functies

DataMapper
Extraheren van gegevens uit bijna 
alle bronnen, inclusief de meeste 
printstreams

Krachtige hulpmiddelen voor data 
mapping met GUI en geavanceerde 
scriptingmodi

Standaardiseren van alle invoer naar 
één indeling zodat het ontwerpen 
van lay-outs makkelijker wordt

 
Designer

Contexten voor meerder kanalen in 
één designer

Ondersteunen van tekstterugloop, 
pagina-overloop, tabellen, beheer 
van witruimte, barcodes en nog 
veel meer

Ontwerp modules eenvoudig met 
slepen en neerzetten, HTML5, CSS, 
JavaScript

 
Workflow-tool

Start processen 

Vastleggen van invoer (mappen, 
web, e-mail, etc.)

Creëren van regels en voorwaarden

Creëren en distribueren van uitvoer

Verbinding maken met andere 
systemen
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Voordelen
Maak van digitale transformatie een realiteit 
zonder uw bestaande IT-omgeving te 
veranderen

Garandeer de nauwkeurigheid van 
documenten

Eén designprogramma, uitvoer over 
meerdere kanalen

Vergroot de efficiëntie en productiviteit 
door bedrijfsprocessen te automatiseren

Voldoe aan de eisen die uw klanten stellen 
aan communicatie

Verbeter uw klantenservice en 
ontvang meer feedback door continu 
geautomatiseerde interacties

Gebruik het voor
 Het verbeteren de kwaliteit en waarde van 

uw belangrijkste transactiedocumenten 
(afschriften, facturen, brieven etc.)

 Het verrijken van documenten (barcodes, 
OMR)

 Het voorbereiden van post (groeperen, 
sorteren etc.)

 Zakelijke communicatie over meerdere 
kanalen (drukwerk, web, e-mail, mobiel)

 Het automatiseren van bedrijfsprocessen 
(plannen, vastleggen, samenstellen, 
distribueren, reageren)

 Het creëren van archiefdocumenten 
(PDF/A-3, etc.)

 Standaardafdrukindelingen creëren  
(PDF, PostScript®, PCL etc.) 

OL®
 Care

Gegarandeerde gemoedsrust 
met OL Care
 Profiteer van hulp bij de installatie

 Zet uw bedrijf weer op de rails als er  
iets fout gaat

 Download de nieuwste updates en 
upgrades zonder extra kosten
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