
Inicie uma conversa  
com seus clientes 

Agora você pode cativar seus clientes 
com comunicações empresariais que são 
completamente personalizadas e interagir 
com elas usando workflows sofisticados e 
automatizados.

Liberte os dados existentes, seja lá onde eles 
estiverem armazenados.

Crie comunicações interativas personalizadas.

Distribua comunicações em qualquer formato, 
impressão, e-mail, mensagem de texto e web.

Automatize processos empresariais e tarefas 
repetitivas.

PlanetPress Connect é o elo entre 
seus sistemas de dados e as 
comunicações com os clientes.



  DataMapper
-  Aceita quase todo tipo de dado de entrada e uma  

grande variedade de fluxos de impressão como entrada
-  Ferramentas poderosas de mapeamento de dados; 

melhora ou recompõe documentos
-  Baseado em regras, orientado a objeto, mas também 

suporta scripting e condições dinâmicas
-  Normaliza todas as entradas para um único formato, 

provendo uma grande facilidade de uso no ambiente  
de design 

   Designer
- Capacidades de personalização avançada
- Overflow avançado de dados e de página
-  Designer HTML/CSS/JavaScript para web, e-mail  

e impressão
-  Biblioteca de código de barras extensa incluindo  

controle de inserção, QR Codes, código de barra postal
-  Contextos de Impressão, e-mail e web em um único 

designer
- Compartilhe conteúdo e imagens entre contextos
- Texto em volta de objetos
- Overflow
- Tabelas
- Gerenciamento de espaço em branco
- Wizards

    Ferramenta de Workflow
- Saída Multicanal
- Tarefas e workflows automatizados
- Ferramentas PDF
- Metadados
- Ativação de processos
- Capacidades de servidor web
- Conectores para muitos outros tipos de aplicações

   Criação de Saída
-  Formatos de impressão padrão da indústria:  

PDF, PostScript®, PCL, etc.
-  Decisões de produção no momento da impressão  

(Imposição, livretos, grampeamento)
-  Pacote de performance
-  Manuseio avançado de fluxo de impressão  

(classificação, fusão, divisão, combinação) 
baseado em regras e propriedades da tarefa

planetpress.objectiflune.com

OLTM Care
- Treinamento online  
- Suporte técnico  
- Updates & upgrades

Funções Chave

Uma Caixa de Ferramentas
Uma caixa de ferramentas para impressão, web, e-mail e texto  
com rotina de entrega dinâmica baseada em preferências 

Uma Grande Ponte Entre Sistemas
Perfeito para ser usado tanto em ambiente legado como em 
tecnologias atuais

Impressão melhorada
- Adicione informação dinâmica, sensível ao contexto e personalizada

-  Desenhe páginas sofisticadas com overflow, tabelas complexas, 
gráficos dinâmicos e listas

-  Conecte a aplicações de correio (2), use marcas de scan para 

aprimorar tarefas de inserção e combinação 

Expanda para Saída Digital
E-MAIL

- Envie e-mails transacionais automaticamente gerados com HTML

-  Gere e-mails que são personalizados, dinâmicos, interativos  
e cativantes

-  Links embutidos para sistemas externos como portais de pagamento 
para trazer valor sem precedente para seus e-mails 

MENSAGENS DE TEXTO (1)

- Gere mensagens de texto para clientes

- Notificações para recuperar novos documentos

- Link para uma página web

WEB

- Apresente documentos online em formato HTML

- Permita que o cliente interaja e acesse

-  Crie, hospede e sirva formulários web, e use os dados para gerar 
páginas personalizadas

 

(1) Requer registro de sistemas de terceiros e scripting. 

(2) Requer scripting.

Principais Benefícios
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