Interactie met uw klanten
PlanetPress Connect is de link tussen
uw IT systemen en uw communicatie
met de klant

U kunt nu uw klanten
beter bij uw bedrijf
betrekken dankzij een
volledig gepersonaliseerde
zakelijke communicatie en
met hen communiceren
met geavanceerde
geautomatiseerde processen.

Gegevensinvoer

Ontsluit bestaande gegevens, ongeacht
waar die zijn opgeslagen.
Stel een gepersonaliseerde, interactieve
vorm van communicatie samen.
Distribueer uw communicaties in willekeurig
welke indeling, afdrukken, e-mails, sms‘jes en web.
Automatiseer zakelijke processen
en terugkerende taken.
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Gegevens en documenten kunnen
naar PlanetPress Connect worden
verzonden vanuit ieder hostsysteem
of iedere toepassing, zoals ERP- of
financiële systemen, en in iedere
indeling.
Geautomatiseerd
Op regels gebaseerd
Draait in de achtergrond

Re-engineering
van communicatie
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PlanetPress Connect verwerkt de
informatie en gebruikt bestaande
gegevens en hulpbronnen om
gepersonaliseerde inhoud te maken
voor afdrukken, e-mail en het web.
Verbeter uw bestaande lay-outs met:
Kleuren
Barcodes
Stuurcodes voor
couverteermachines

Pagina-overloop
Complexe tabellen
Dynamische grafieken
Rondom teruglopende tekst

Distributie

Votre
logo
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PlanetPress maakt de documenten
volautomatisch gebaseerd op
gedefinieerde zakelijke condities en
voorwaarden
E-mails verzenden
Sms-berichten verzenden(1)
Webpagina‘s en
webinhoud serveren

Bestanden splitsen,
samenvoegen en
sorteren
Archiveren
Afdrukken

Interactie
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Systeem

Na ontvangst van een
communicatiemateriaal kunnen
de geadresseerden daarop actie
ondernemen:
Een e-mail beantwoorden
Een webformulier invullen
Een bestelling plaatsen
Een factuur betalen
PlanetPress Connect ontvangt deze gegevens,
verwerkt ze en baseert zijn acties op regels en
voorwaarden die door de gebruiker zijn ingesteld.

Ga verder dan afdrukken
dankzij interactieve processen
Afgedrukte communicatie zal nooit
helemaal verdwijnen. Met de opkomst
van digitale technologieën rekent een
meerderheid van de consumenten echter
op alternatieven voor afdrukken, zoals
goed afgestemde e-mails, webportals en
tekstberichten.

Met

Hergebruik uw bestaande gegevens

waar deze zich ook bevinden.
A
 fdrukken in alle standaard printertalen.

PlanetPress Connect is ontwikkeld om de
overgang naar digitale communicatie voor
ieder bedrijf te vereenvoudigen, zelfs als er
weinig middelen en tijd beschikbaar zijn.
Het product is daarom ook een oplossing
voor de problemen die grote en rigide
gegevenssystemen met zich meebrengen.

Voer e-mail met HTMLopmaak en webpagina‘s

uit in de native indeling (geen conversie).
Activeer follow-upprocessen op grond

van de interactie met de klant.

Klant 2
Klant 1

Bezoekt de online winkel
en plaatst een bestelling,
ontvangt een sms met een
bevestiging en sms‘t
OK terug.

Ontvangt een
factuur per e-mail
en betaalt deze
onmiddellijk.
De betaling wordt
automatisch in het
systeem verwerkt.

This is
your o
rder

De bestelling wordt door
het systeem verwerkt. De
piklijsten, verzendlabels
en pakbonnen worden
automatisch afgedrukt. De
bestelling wordt verzonden.

Payez ICI

Ontwikkeld met het oog
op bruikbaarheid

DataMapper
Haal gegevens op uit meerdere
bronnen en voer ze uit in één indeling.
PlanetPress Connect pakt bijvoorbeeld
de PDF-factuur op die is uitgevoerd
uit het systeem van een klant en wijst
de relevante gegevens toe aan een
gegevensmodel. Dat model is vervolgens
beschikbaar om een willekeurig aantal
documenten of communicaties te
maken, zoals HTML-facturen, klantportals

en zelfs beter ontworpen en fraaiere
afgedrukte facturen. Nadat de gegevens
zijn toegewezen en de factuur is
samengesteld, worden ze maandelijks,
wekelijks, dagelijks, op verzoek, voor
altijd of totdat de klant iets anders beslist,
verzonden.

De DataMapper stelt een
uniform gegevensmodel
samen, ongeacht de
oorsprong van de
gegevens.

Gegevensmodel
De gegevensconfiguratie
wordt opgeslagen
voor gebruik in de
Designer en kan opnieuw
worden gebruikt in
een onbeperkt aantal
verschillende ontwerpen.

Designer
Voor afdrukken, e-mail
en webcommunicatie.
De Designer voor PlanetPress Connect
is volledig vernieuwd en gebruikt
geavanceerde HTML-technologie voor de
samenstelling van communicatiemateriaal
voor afdrukken, e-mail en het web.
Nieuwe contextfunctie : Gebruik dezelfde
inhoud en afbeeldingen voor al uw
communicatiemateriaal.
Dat kan dankzij de nieuwe contextfunctie.
Inhoud, snippets en illustraties die in elke

indeling worden gebruikt, worden één keer
gemaakt en vervolgens onderling gedeeld.
Ontwerpkenmerken die specifiek zijn voor
verschillende uitvoertypen, worden in de
juiste context gemaakt.
Dit betekent dat wanneer u een e-mail
ontwerpt, een verandering in de inhoud of
gegevens onmiddellijk wordt weerspiegeld in
de afgedrukte factuur of webpagina, zonder
dat u hetzelfde werk twee keer hoeft te doen.

Contextfunctie
Inhoud en afbeeldingen
kunnen worden
gedeeld tussen uw
communicaties.
Slepen en neerzetten
en wizards
U kunt
communicatiemateriaal
eenvoudig samenstellen
met slepen en neerzetten
en wizards. Geavanceerde
gebruikers beschikken
over de onbeperkte
programmeermogelijkheden
van JavaScript® en HTML5.

Workflowtool
Automatiseer zakelijke processen
PlanetPress Connect kan aan de hand van
iedere soort invoer (ruwe gegevens, e-mails,
PDF‘s, webformulieren enz.) veel soorten
processen voor zakelijke documenten
activeren.

Zakelijke documenten kunnen automatisch
worden gegenereerd, worden gedistribueerd
via ieder kanaal en worden gearchiveerd.
Tegelijkertijd wordt de communicatie met de
klant stukken beter.

Geautomatiseerde taken
en workflows
U kunt specifieke
voorwaarden
configureren om acties
te activeren zoals het
maken, distribueren
en archiveren van
documenten.
Distributie via
meerdere kanalen
Documenten kunnen
worden gedistribueerd in
de vorm van afdrukken,
e-mails, webpublicaties
of worden gearchiveerd.

Belangrijkste
kenmerken
DataMapper

- Accepteert vrijwel alle soorten data en biedt bovendien
een breed scala aan invoermogelijkheden
- Krachtige datamapper functies om documentstructuren
te verbeteren
- Op regels gebaseerd, object georiënteerd, maar ook
met ondersteuning voor scripting en dynamische
voorwaarden
- Normaliseert alle invoer tot één indeling, in een heel
gebruiksvriendelijke ontwerpomgeving

Belangrijkste
voordelen
Eén platform
Met één toolset voor afdrukken, web en e-mail met
gepersonaliseerde dynamische opmaak

Een geweldige brug tussen systemen
Sluit perfect aan op legacy systemen en huidige technologieën

Betere afdrukken
- Voeg dynamische, contextgevoelige en gepersonaliseerde
informatie toe

Designer
- Geavanceerde mogelijkheden voor personalisatie
- Geavanceerde pagina- en gegevensoverloop
- Meertalige interface
- HTML/CSS/JavaScript designer voor web, e-mail en
afdrukken
- Uitgebreide barcodebibliotheek met
besturingselementen voor couverteermachines,
QR-codes, barcodes voor post
- Afdrukken, e-mail en web in één designer
- Deel inhoud en afbeeldingen tussen contexten
- Rondom teruglopende tekst
- Overloop
- Tabellen
- Gebruik witruimte voor promoties
- Wizards

Workflowtool
- Meerkanaalsuitvoer
- Geautomatiseerde taken en workflows
- PDF-tools
- Metagegevens
- Processen activeren
- Webservermogelijkheden
- Koppelingen met andere applicaties en systemen

Uitvoer mogelijkheden

- Standaard printertalen: PDF, PostScript®, PCL enz.
- Afwerkingsopties op het moment van produceren
(impositionering, boekjes, nieten)
- Optioneel meer snelheid met Performance Pack
- Geavanceerde verwerking van de printstream
(sorteren, samenvoegen, splitsen)
gebaseerd op regel en taakeigenschappen

- Ontwerp geavanceerde pagina lay-outs en -overlopen, complexe
tabellen, dynamische grafieken en diagrammen
- Maak verbinding met mailtoepassingen(2) om taken samen te
voegen en gebruik scancodes om couverteermachines aan te
sturen

Digitale uitvoermogelijkheden
E-MAIL

- Verzend automatisch transactionele e-mails in HTML-opmaak veel
extra functies zoals een social media koppeling
- Genereer gepersonaliseerde, dynamische, interactieve en
aantrekkelijke e-mails
- Maak koppelingen naar externe systemen zoals een ‘payment
processor’ om een betaalknop aan uw e-mails toe te voegen
SMS-BERICHTEN (1)

- Genereer sms-berichten voor klanten
- Meldingen om nieuwe documenten op te halen
- Maak koppelingen naar een webpagina
WEB

- Presenteer documenten online in HTML-opmaak met veel
grafische mogelijkheden
- Laat de klant reageren en houd hem betrokken
- Ontwikkel en host webformulieren en gebruik deze gegevens om
dynamisch gepersonaliseerde pagina‘s te genereren

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

UITGEBREID ONDERHOUDSPROGRAMMA
OL Care
TM

- Online training
- Updates en upgrades
- Technische ondersteuning
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