
Inicie uma conversa  
com seus clientes 

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
- Interface multilíngue
-  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 Principais Benefícios 

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.
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Todas as marcas registradas apresentadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
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PLANO DE MANUTENÇÃO ESPECIAL

Sistema

Após receber a comunicação, os 
destinatários podem tomar uma ação:

Responder um e-mail
Preencher um formulário web

Fazer um pedido
Pagar uma fatura 

PlanetPress Connect recebe essa informação  
e age baseado em regras e condições 

configuradas pelo usuário para acionar  
processos subsequentes.
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Distribuição 3
PlanetPress então emite os 

documentos. Qualquer coisa pode  
ser automatizada nesse estágio.

 
Tudo automaticamente baseado  

em regras e condições do negócio.

Envie e-mails
Envie mensagens de texto(1)

Gera páginas e conteúdo web
Separe, combine, 

e classifique arquivos

Votre 
logo

Interaction

Arquive
Imprima

ComComunicações impressas chegaram 
para ficar. Entretanto, com o surgimento 
de tecnologias digitais, a maioria dos 
consumidores espera ter alternativas para 
a impressão como e-mails transacionais, 
portais web e mensagens de texto.

PlanetPress Connect Foi desenvolvido para 
fazer a transição para comunicação digital 
interativa fácil para qualquer empresa, 
mesmo com recursos e tempo limitados. 
Como resultado, ele supera a rigidez de 
grandes sistemas de dados.

   Suporte seus dados existentes onde  
quer que esteja.

   Gere saídas nos formatos padrão da indústria.

   Gere e-mails e páginas web nativamente  
(sem conversão).

   Dispare processos de followup baseados  
na interação com o cliente.

Dados e documentos são enviados 
para o PlanetPress Connect de 

qualquer sistema ou aplicação host, 
como ERPs ou sistemas financeiros,  

em qualquer formato.

Entrada de informação 1

Automatizado
Baseado em Regras

Roda em segundo plano

Reengenharia da 
comunicação

PlanetPress Connect processa a 
informação e usa dados existentes 
para criar conteúdo personalizado  

para impressão, e-mail e web.
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Melhore seus layouts existentes com:

Overflow de página
Tabelas complexas
Gráficos dinâmicos

Texto em torno de objetos

Cores
Códigos de barras

Controles  
de insersora

O DataMapper gera  
um modelo uniforme  
de dados independente  
dos dados de origem.

Função de Contexto
Conteúdo e 

imagens podem ser 
compartilhadas entre 

suas comunicações.

Arrastar & soltar  
e wizards 

Comunicações podem 
ser facilmente criadas 

usando arrastar e 
soltar e wizards. 

Usuários avançados 
podem trabalhar com 

as capacidades de 
codificação ilimitadas de 

Javascript® e HTML5.

Modelo de Dados
A configuração de 
dados é salva para uso 
no designer, e pode 
ser reutilizada numa 
quantidade ilimitada de 
diferentes designs.

Designer  
Para impressão, e-mail  
e comunicações web.

Ferramenta de workflow 
Automatize processos empresariais

Tarefas e workflows 
automatizados
Condições específicas 
podem ser configuradas 
para acionar ações como 
criação de documentos, 
distribuição, e  
arquivamento.

Distribuição multicanal
Documentos podem 
ser distribuídos via 
impressão, e-mails, 
publicados na web  
ou arquivados.

O módulo designer para PlanetPress 
Connect foi totalmente refeito e usa 
tecnologia HTML atual para compor 
comunicações para impressão, e-mail  
e web.
Nova função de Contextos: Pegue 
o mesmo conteúdo e imagens 
e compartilhe-os entre as suas 
comunicações.
Isso é conseguido graças à nova  
função Contexto. Conteúdo, snippets,  

e ilustrações usados em cada formato são 
criados uma vez e compartilhados entre 
eles. Aspectos de design específicos 
para cada tipo de saída são criados no 
seu contexto apropriado. Isso significa 
que ao desenhar um e-mail, uma 
mudança no conteúdo ou nos dados 
é instantaneamente refletida na fatura 
impressa ou na página web, sem ter que 
redobrar o trabalho.

PlanetPress Connect é capaz de usar 
qualquer tipo de entrada (dados, e-mails, 
PDFs, formulários web, etc.) para disparar 
vários tipos de processos de documentos 
empresariais.

Documentos empresariais podem ser 
gerados automaticamente, distribuídos 
através de qualquer canal e arquivados, 
garantindo uma melhoria significante na 
comunicação com os clientes.

Payez ICI

This isyour order

O pagamento é 
automaticamente 
processado pelo 
sistema.

Recebe uma fatura 
via e-mail e paga 
imediatamente.

Cliente 1
Visita a loja online e faz 
um pedido, recebe uma 
mensagem de texto de 
validação e responde o 

torpedo com um OK para 
confirmação.

O pedido é processado 
pelo sistema. Os tickets 
de coleta, etiquetas de 

transporte e guias de 
remessa são impressos 

automaticamente.  
O pedido é enviado.

Cliente 2

DataMapper
Extraia dados de múltiplas fontes  
e gere saída em um único formato.

Por exemplo, PlanetPress Connect 
pega a fatura PDF que é gerada pela 
saída do sistema do cliente e mapeia 
os dados relevantes em um modelo de 
dados. Esse modelo fica disponível para 
compor uma variedade de documentos 
ou comunicações, faturas HTML, portais 

de cliente, até mesmo faturas impressas 
aprimoradas. Uma vez que os dados são 
mapeados e a fatura é criada, elas são 
emitidas todos os meses, semanas, dias, 
sob demanda, para sempre ou até que o 
cliente decida o contrário.

Vá além da impressão com 
processos interativos

Construído tendo a  
usabilidade em mente

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

http://planetpress.objectiflune.com/en/?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campagne=PlanetPressConnectProductsOverview_PT

