
Traga comunicações multicanal  
e automatização de processos  
para o seu negócio
 

O PlanetPress Connect ajuda as 
empresas a usar melhor os seus dados 
e a criar comunicações personalizadas, 
automatizadas e interativas com os clientes. 

As comunicações impressas estão aqui para ficar mas, com o 
surgimento das tecnologias digitais, a maioria dos consumidores 
espera ter alternativas à impressão, como: e-mails responsivos, 
portais web, mensagens de texto e outras formas de saída digital.

Desenvolvido para facilitar a transformação digital de qualquer 
negócio, mesmo com recursos e tempo limitados, o PlanetPress 
Connect ajuda as empresas a superar a rigidez de grandes sistemas 
de dados.

Aproveita seus dados existentes onde quer que estejam

Produz formatos de impressão padrão da indústria

Produz originalmente e-mails HTML e páginas web

Dispara processos de acompanhamento com base nas  
interações do cliente

O PlanetPress Connect usa dados de diferentes sistemas e 
replaneja a saída, para torná-la consistente e melhorar as 
comunicações do cliente, sem o risco de fazer alterações em  
seus processos críticos de negócios.
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que o ajuda a fornecer comunicações automatizadas  
e personalizadas aos seus clientes

Distribuir

Interagir

Redigir

Insira informações

* Requer uma licença de usuário do Capture OnTheGo.

2 Redigir
Melhore os seus 
documentos existentes 
ou crie novos conteúdos 
personalizados para 
impressão, e-mail, web  
e celular

3 Distribuir
Automatize a saída usando 
regras e condições para 
controlar o formato final e  
o destino
Navegador web, e-mail, 
pasta, impressora, EDI, 
arquivo ECM, provedor  
de SMS, Capture OnTheGo*

4 Interagir
Utilize sua saída digital  
para criar novas entradas  
digitais e disparar 
processos de 
acompanhamentoSeu

cliente

1
Extraia automaticamente 
dados e documentos  
de qualquer sistema  
ERP, CRM, sistemas 
 legados, etc.

Insira informações

Contas a receber

Gestão de correspondências

Integração com sistemas ECM

DADOS

Aplicações típicas

Uma caixa de ferramentas 
de transformação digital

DADOS

Obrigada!
Abra uma sessão

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

DataMapper
Extrair dados de quase qualquer 
origem, incluindo a maioria dos 
fluxos de impressão

Poderosas ferramentas de 
mapeamento de dados com GUI e 
modos avançados de script

Normaliza todas as entradas, para 
obter um formato unificado e 
facilitar a criação de layouts

 
Designer

Contextos multicanais em um único 
designer

Suporta alinhamento de texto, 
overflow, tabelas, white space, 
códigos de barras e muito mais

Os modos de design incluem um 
arrastar e soltar fácil de usar, bem 
como HTML5, CSS e JavaScript

 
Ferramentasdo Workflow

Dispara Processos 

Captura entradas(pastas, web, 
e-mail, etc.)

Cria regras e condições

Cria e distribui saídas

Conecta a outros sistemas

está disponível 
de duas maneiras

Licença

Licença perpétua, com contrato de manutenção anual

Subscrição

Subscrição anual que inclui funcionalidades adicionais

+ Saída otimizada - Arquivos de tamanho menor e 
impressão mais rápida

+ PlanetPress Connect Imaging - Crie arquivos com 
índices, incluindo PDF/A-3 para nota fiscal eletrônica
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Benefícios
Torna a transformação digital uma realidade, 
sem alterar seu ambiente de TI existente

Garante a exatidão do documento

Uma ferramenta de design, saída multicanal

Aumenta a eficiência e a produtividade por 
meio da automatização de processos de 
negócios

Permite que você atenda aos requisitos de 
comunicação do seu cliente

Ajuda você a melhorar seu atendimento ao 
cliente e a obter mais feedback, por meio de 
interações automatizadas contínuas

Utilize-o para
 Melhorar a qualidade e o valor de seus 

documentos transacionais mais críticos 
(demonstrações, faturas, cartas etc.)

 Aprimoramento de documentos (códigos 
de barras, OMR)

 Preparação de correspondências 
(agrupamento, classificação, etc.)

 Comunicações corporativas multicanal 
(impressão, web, e-mail, celular)

 Automatização de processos de negócios 
(agendar, capturar, compor, distribuir, 
interagir)

 Criação de documentos para arquivar 
(PDF/A-3, etc.)

 Impressão em formatos padrão do 
mercado (PDF, PostScript®, PCL etc.) 

OL®
 Care

Tranquilidade garantida  
com o OL Care
 Beneficie-se da assistência oferecida com 

a instalação

 Retorne seu negócio aos trilhos se algo 
der errado

 Faça o download das últimas atualizações 
e upgrades, sem custo extra
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