
A SBJ tem sido conhecida tradicionalmente como 
uma especialista em correspondências e atendimento 
A SBJ iniciou suas atividades em Eindhoven, em 1953, 
com o apoio da Philips. Desde então, a sua clientela 
aumentou e agora inclui, entre outros, a Whirlpool, 
Unilever, Kinderpostzegels, BMW, Rabobank, Valeo 
Services e Staples.

Eles deixaram de ser freelancers 
em crescimento e passaram a ser 
uma multinacional. A SBJ ajuda 
empreendedores e organizações a atingir 
seus objetivos. A empresa familiar de 
terceira geração é agora uma completa 
agência de serviços de marketing e (pós) 
vendas. Com 60 anos de experiência, a SBJ 
conhece o mercado como ninguém e está 
também na vanguarda.

/ HISTÓRIA DE SUCESSO:  SERVIÇOS DE MARKETING

SOBRE A SBJ

A SBJ se destaca por sua inovação, e é especializada em serviços 
de marketing, como programas de fidelidade, promoções 
de cashback e logística reversa. Muitos dados precisam ser 
processados rapidamente para esses processos. Além disso, os 
dados devem ser trocados com terceiros, como prestadores de 
serviços de logística e sistemas de clientes. Se feito manualmente, 
isso não pode mais ser processado de maneira rápida e competitiva.

Isso significa que a automação desses processos complexos é a 
única opção. O grande número de clientes, cada um com seus 
próprios procedimentos adaptados a seus processos internos, 
fornece muitas variações e complexidade. Um sistema flexível para 
entrada, coleta e comunicação de dados é, portanto, um requisito.

A SERVICE BUREAU JANSEN (SBJ) COMBINA AS 
SUAS PRINCIPAIS ESPECIALIDADES COM SERVIÇOS 

DE MARKETING ADEQUADOS EM 24 HORAS

  Os clientes  ficaram mais 
satisfeitos devido à extensão 
de sua própria comunicação 
como clientes.

 Venda cruzada (cross-selling) 
e adicional (up-selling) com 
megadados (big data) de 
várias campanhas. 

 Não foi necessário fazer 
nenhuma mudança nos 
métodos de trabalho,  nem 
adaptações aos sistemas dos 
clientes.

 Máxima disponibilidade e 
integridade com o ambiente 
e procedimentos OTAP.

 Processamento de dados 
AFP, bem como importação 
e exportação.

 O CaptureOnTheGo também 
oferece soluções modernas 
para tablets e smartphones 
usando a mesma plataforma 
do OL Connect, para que os 
seus clientes recebam dados 
digitais diretamente.
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“Com o OL Connect, o recall de produtos pode ser organizado 
em um dia, como parte dos serviços de marketing oferecidos 
aos nossos clientes, o que garante uma melhor experiência 
para o cliente.”  

Bart Jansen, Diretor administrativo da SBJ

www.servicebureau.nl

A SOLUÇÃO
A SBJ desenvolveu seu próprio Sistema de Gestão de Armazenamento 
(Warehouse Management System – WMS) e Sistema de Gestão de 
Respostas (Response Management System – RMS), para fornecer 
aos clientes informações em tempo real sobre o inventário e o 
desenvolvimento de campanhas. A SBJ optou pela tecnologia aberta 
do OL Connect para se preparar para o futuro digital. Com o OL 
Connect, a SBJ agora tem uma plataforma flexível para receber todos 
os tipos de dados de vários clientes e dos seus sistemas WMS e RMS, 
e para definir os processos de fluxo de trabalho. Incluindo o layout de 
documentos personalizados e comunicação multicanal, tanto para o 
consumidor quanto para os clientes.

IMPLEMENTAÇÃO 
A SBJ tem a sua própria equipe de TI, e conta com especialistas 
técnicos que, após realizarem um treinamento na Objectif Lune 
(OL), construíram uma plataforma junto com o arquiteto da OL, para 
capacitá-los a responder às futuras necessidades (digitais) de seus 
clientes. O OL Connect em um ambiente DTAP (desenvolvimento, 
teste, aceitação e produção) é uma base segura para todos os 
processos de fluxo de trabalho e comunicação aos quais todos os 
sistemas estão conectados. A própria solução web-to-print para 
impressão comercial e o gerenciador de impressão flexível também 
foram construídos com base na plataforma do OL Connect. A SBJ 
usa a moderna tecnologia Web do OL Connect, então o cliente não 
percebe o processo externo. Isso significa que o cliente vive a mesma 
experiência como se ele estivesse visitando o seu própriosite web.
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