
"PlanetPress Suite nos ajudou a economizar
aproximadamente 20% de nossos custos de impressão!"

Solução em ação Audi Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG

Audi Zentrum Osnabrück 
& PlanetPress Suite
Audi tem utilizado módulos do software PlanetPress suíte  desde outubro de 
2004. "Estávamos à procura de um sistema de gerenciamento de impressão para 
o nosso grupo de vendas de carro. Então nós conhecemos a solução do 
PlanetPress Suite", diz Heinen, chefe de vendas da AUDI Zentrum. PlanetPress 
Suíte foi apresentada a eles por meio de um de seus especialista em computação 
que tinha ouvido falar da solução. "Decidimos usar o software, porque PlanetPress 
Suíte oferece muitos benefícios. PlanetPress suíte oferece uma grande 
flexibilidade ea oportunidade de controlar a programação por nós mesmos. Além 
disso, pode economizar cerca de 20% dos nossos custos de impressão em 
execução!"

Implementação
Mr Heinen está realmente feliz com a escolha do software. "Com a  
implementação doPlanetPress Suite e o novo sistema ERP esse ano, temos 
frequentemente requisitado suporte técnico e Estou completamente satisfeito 
com o serviço que recebemos de Objectif Lune durante a implementação do 
PlanetPress Suite!" A fase de implementação foi muito curta. A preparação levou 
cerca de duas semanas e a real implementação levou apenas um dia.

Problemas & Soluções
Assim como a AUDI Zentrum muitas outras empresas tinha problemas comuns 
em relação a impressoras matriciais e gerenciamento de formulários. "A saída ea 
qualidade não eram mais aceitáveis. Além disso, temos mais e mais problemas 
com fazer mudanças rápidas em um conjunto de dados do formulário,o 
encaminhamento de impressão em mais de uma empresa e do armazenamento 
de arquivo eletrônico,  which we did not have at that time."Ao usar PlanetPress 
Suite, AUDI Zentrum foi capaz de resolver estes problemas.Acima de tudo, o 
encaminhamento se tornou muito mais fácil ", explicou o deputado Heinen.Em 
geral, a solução correspondeu às expectativas AUDI Zentrum. Sr. Heinen 
acrescenta: "Hoje nós usamos o software em seis empresas diferentes do grupo e 
ele funciona perfeitamente!"

Exigências da AUDI Zentrum Osnabrück:
Migração de impressoras de matriz com a modelo Impressoras laser coloridas 
com arquivo eletrônico.

Proposta da Objectif Lune
Cortar custos, mais flexibilidade, fácil de usar.

Sobre a Audi
Audi põe em prática novas normas e é 
conhecido no mercado por expor o estado
da arte da tecnologia. AUDI Zentrum
Osnabrück comercializa carros novos e
usados, vende peças de reposição e 
conserta carros AUDI® AG. 
É uma empresa subsidiária da H.Starke 
& Son GmbH & Co. KG. Além da AUDI, tem 
outros quatro vendedores de carro no 
grupo da empresa: Porsche® Zentrum 
Osnabrück, Auto Prima Osnabrück 
( SEAT® e Huyndai®), Autohaus Starke 
GmbH & Co. KG Lotte ( Volkswagen e 
Serviço AUDI® , Serviçe SEAT®) e  
Autohaus Klöker Vechts (Serviços 
Volkswagen® e AUDI® , e Huyndai). AUDI é 
responsável pela seleção, a decisão e o 
uso do software. No total, tem 55 
funcionários em áreas diferentes: carros 
novos, carros usados, serviço e parte de 
emprego. A administração é dividida em 
quatro departamentos diferentes: 
Administração de negócios, Vendas, 
Serviços, Finanças e Controle. As 
finanças e departamentos de computação 
tem sido transferidos para a sede H.Satrke 
& Son GmbH & Co.KG

Audi Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG
Sutthauser Straße 290
49080 Osnabrück 
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A Solução Audi PlanetPress Suite:

Produção de Imagem Eletrônica do Arquivo, 
E-mail & Fax.

Saída de documentos automatizada & 
Distribuição de Administração.

Flexivel, Poderoso, Transacional & Criação de 
Documento Personalizado. 




