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HISTÓRIA DE SUCESSO: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS

Serviços de Distribuição
de Correspondências

Este cliente da Objectif Lune prefere não ser identificado.

SOBRE A EMPRESA

Baseada no Reino Unido, esta é uma empresa tradicional de
distribuição de correspondências de médio porte. Ela possui uma
ampla gama de clientes, mas atende principalmente às autoridades
locais e instituições financeiras. Eles usavam uma antiga ferramenta
de composição de alto desempenho (PReS) que utilizava scripts
para processar todos os seus trabalhos de impressão. Mas eles
não conseguiam processar PDFs e determinados dados pois essa
ferramenta era antiquada.
Indústria: Serviços de distribuição de correspondências
Tamanho: Mais de 50 funcionários
Localização: Reino Unido

Antes
OS PROBLEMAS

 les levavam muito tempo
E
desconstruindo arquivos
de dados ou arquivos
PDF e, em seguida,
reformatando os dados em
um formato adequado para
processamento.
 les tinham que reconstruir
E
e realizar o design dos
documentos manualmente,
para poder ver no que isso
resultava.

 s códigos de barras e as
O
marcas de OMR tinham
que ser adicionados
manualmente, e isso era
demorado e ineficiente.
Isso normalmente levava
de 20 a 25 minutos por
tipo de documento. Como
eles estavam lidando com
aproximadamente 200.000
PDFs por mês, tratava-se
de um tempo considerável.

Identificação da oportunidade
Eles queriam uma solução intuitiva, que pudesse funcionar com
todos os tipos de dados e que perdurasse. Eles analisaram os
softwares da concorrência, mas, devido ao custo ou à complexidade
de uso, não adotaram as outras opções. Eles escolheram o
OL Connect pois haviam tido uma boa experiência com a Objectif
Lune no passado, e tinham ficado muito felizes com o suporte
oferecido.

A solução
Agora o PReS Connect acelera todo o processo descrito acima.
O tempo médio de processamento foi reduzido de cerca de 20
a 25 minutos para 1 minuto. Multiplique isso pelos 200.000 PDFs
que eles processam por mês, aproximadamente, e fica claro que o
tempo gasto no processamento foi significativamente reduzido.
Atualmente o Connect trata cerca de 20.000 PDFs por mês, e
o restante é executado pela configuração PReS clássica. Eles
ainda não conseguiram fazer a transição dos trabalhos antigos
executados pelo PReS Connect, devido à sua carga de trabalho
atual. Atualmente, 10% do total dos seus trabalhos é feito pelo PReS
Connect.
Ao usar o OL Connect, a companhia pode disponibilizar um portal
web para que os clientes enviem seus trabalhos de impressão
a partir do seu próprio escritório. Esses são então processados
automaticamente pela ferramenta de fluxo de trabalho. Atualmente,
isso está sendo explorado como parte da fase 3 de sua transição.

Agora
OS BENEFÍCIOS

Considerando-se o
processamento de 20.000
PDFs por mês pelo PReS
clássico, a 20 minutos cada,
isso leva aproximadamente
278 dias. Ao usar o PReS
Connect, eles podem
processar 20.000 PDFs em
14 dias.
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Considerando-se um
máximo de 200.000 PDFs
por mês sendo tratados
pelo PReS clássico, a
mudança para o PReS
Connect reduziu o tempo
de processamento de
2.778 para 140 dias.
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