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TORNE O SEU NEGÓCIO
MAIS SEGURO!
PERFIL DA COMPANHIA

Fundada há mais de 10 anos, a Design to Print oferece uma solução completa
para impressões digitais. Desde o design até a impressão final, o acabamento
e a entrega. A Design to Print está empenhada em produzir materiais de
impressão de alta qualidade para ajudar seus clientes a maximizar o impacto
das suas comunicações empresariais.
Eles possuem experiência em todas as áreas da impressão e se especializam
em impressão digital, envio e impressão de dados variáveis, com muitos
clientes do mercado financeiro, comercial e do varejo.
www.designtoprintuk.com

Antes
OS PROBLEMAS

Os relatórios financeiros eram

separados manualmente, o
que gerava erros.
A máquina de booklet da

empresa, que era operada
manualmente, às vezes era
utilizada indevidamente pelos
funcionários.
Eles não tinham como

tornar a produção das suas
impressões mais inteligente,
para assim impulsionar
a produtividade do seu
hardware.

Era difícil gerenciar o número

variável de páginas: não havia
como comunicar à máquina
de booklet quando um
booklet começava e o outro
terminava.
Dois funcionários eram

necessários para concluir o
acabamento.

Objetivos
A Design to Print precisava de um sistema que:
• ajudasse a respeitar as rigorosas regulamentações do setor financeiro
• reduzisse significativamente os erros causados por muita
manipulação humana
• compatibilidade com o seu novíssimo hardware e com a máquina de
booklet
• reconhecesse automaticamente o início e o fim de um booklet

Agora
OS BENEFÍCIOS

Com o Modulo do Connect,

Optimized Output, os
códigos de barras agora
podem ser incluídos nos
folhetos. Os números
variáveis de páginas
agora são gerenciados
automaticamente e os
erros humanos foram
significativamente reduzidos.
Os dados agora são seguros,

graças aos códigos de barras
que indicam quando um
trabalho começa e termina.
Não há mais receio de enviar
informações erradas aos
destinatários dos booklets.

Agora a criação de booklets

é mais rápida, aumentando o
tempo livre para a realização
de outros trabalhos.
Agora uma única pessoa

cuida do acabamento da
produção. Agora o segundo
funcionário qualificado pode
se concentrar em outros
aspectos da produção.
Agora os códigos de barras

inteligentes podem ser
automaticamente incluídos
nos PDFs e nos folhetos,
eliminando os processos
manuais.

"O PlanetPress Connect torna
o nosso negócio mais seguro!"
Rob Dewhurst, Diretor Geral, Design to Print
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