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SOBRE 
theformcentre
Theformcentre é uma pequena empresa de 
impressão digital, especializada em fornecer e 
gerenciar formulários empresariais pré impressos. 
A empresa baseada no Reino Unido oferece seus 
produtos e serviços principalmente para a 
industria automotiva, empresas alimentícias e 
unidades de saúde.
O sucesso do Theformcentre é totalmente 
dependente da sua habilidade de orquestrar 
cuidadosamente o design, a produção, a 
precisão, a consistência e o uso de formulários 
empresariais para seus clientes. Quer isso envolva 
uma promoção de mala direta complexa, faturas 
ou crachá de identificação, seus requisitos são 
simples: software de documento que seja fácil de 
usar, que funcione com seu banco de dados e que
contenha software de design para extrair
informação, e que seja suficientemente flexível para
personalizar comunicações empresariais com
precisão e eficiência.

WWW.THEFORMCENTRE.COM

THEFORMCENTRE USA  
PRINTSHOP MAIL PARA 
DUPLICAR A PRODUÇÃO DE 
DADOS VARIÁVEIS 
Assim como muitas lojas de impressão em todo o mundo, a 
theformcentre baseada no Reino Unido reconheceu as 
oportunidades de negócio em impressão de dados 
variáveis. Com um pouco de investigação, eles também 
encontraram a ferramenta ideal para criar facilmente uma 
variedade de documentos variáveis para seus clientes.
Necessidade por Mais 
Impressão Econômica
Uma razão pela qual theformcentre procurou por um software de documentos
especializado foi acomodar a impressão de múltiplas imagens numa folha de
papel de tamanho SRA3. Eles pagam para seu vendedor de equipamento de
impressão a mesma quantia esteja ele imprimindo documentos no formato A3
ou A4. O software de imposição poderia maximizar o número de documentos
impressos em um passagem na impressora. Em outras palavras, imprimir dois
pelo preço de um com metade do custo.
Depois de testar vários produtos de software que, no final do dia, 
simplesmente não eram lá essas coisas, theformcentre descobriu 
PrintShop Mail da Objectif Lune. PrintShop Mail é uma plataforma 
completa para produção rápida e eficiente de documentos variáveis. 
Usuários podem importar qualquer design, combinar com dados de 
qualque banco de dados, adicionar algumas regras de negócio e 
imprimir na melhor velocidade em qualquer impressora.

Depois que seus engenheiros de venda recomendaram PrintShop Mail, 
Lee viu algumas demonstrações e participou de um treinamento 
intensivo na Objectif Lune do Reino Unido e nunca se arrependeu.

Cartas variáveis 
Dando aos Clientes Exatamente o Que Eles Querem 
Antes, a maioria das aplicações de impressão não eram particularmente 
únicas mas, ao passo que theformcentre mergulhou mais fundo no 
mercado de impressão variável, aplicações de clientes tornavam-se mais 
avançadas e apresentavam novos desafios. 
"Agora," continuou o Sr. Lee, "os projetos são mais sofisticados e 
complexos." Com Prinshop Mail, theformcentre estava bem preparada 
para acomodar as necessidades dos documentos de seus clientes.
Um ótimo exemplo desta evolução são os requisitos para um grande 
produtor de automóveis para suas mensagens às concessionárias. 
Dependendo de qual marca ou que concessionária recebe a mensagem,
o texto ou carta precisaria ser adaptado de acordo. Isto envolve texto 
personalizado, assinaturas mapas de concessionárias, e números de 
registros, todos sendo produzidos perfeitamente e sem erros.

Com PrintShop Mail, theformcentre foi capaz de produzir textos 
variáveis e outros elementos necessários para as cartas. Os volumes das 
mensagens para concessionárias variavam de 5,000 a 7,000 peças, 
uma impressão média par o centro de impressão. Suas cartas variáveis de
maior porte podiam variar entre 15,000 e 20,000 peças, e o PrintShop Mail 
também manuseia esses volumes sem perda de performance.

«Nós queríamos um software que 
 permitisse  pré-visualização  na 

impressão, para minimizar o custo de 
       impressão, e também um software que 

     fizesse mais do que mala direta, mas que 
imprimisse assinaturas variáveis». 

     
            Jerry Lee 
                      Diretor-Gerente 

                theformcentre
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PrintShop Mail é um software de impressão 
de dados variáveis da Objectif Lune, líder 
mundial em fornecer comunicações 
personalizadas e solução de workflow 
automatizada para a industria de 
impressão digital. PrintShop Mail é 
tipicamente usado para aplicações de mala 
direta e cartões postais onde design 
estáticos são preenchidos com conteúdo 
variável do banco de dados.
O software é fácil de usar, possui suporte a 
scripting e imposição, saída otimizada, e 
pode ser usado para mudar dinâmicamente 
texto, imagens, códigos de barras, ou até 
mesmo layouts inteiros. Dados variáveis 
podem fazer a informação mais relevante 
aos destinatários, o que tipicamente leva a 
um aumento nas respostas e vendas 
acossiadas. Isto permite que os 
compradores de impressão se tornem mais 
bem sucedidos levando a um 
relacionamento mais forte, valor de pedido 
incremental e maior volume de impressão 
em geral.

• Cartas personalizadas e
mala direta.

• Cupons ou catões pré-
impressos.

• Rótulos.
• Tickets numerados.
• Certificados e diplomas

pessoalmente certificados.

• Magterial de exibição para
prateleiras, posters, e mais.

Um Solução Totalmente In-house
com PrintShop Mail
theformcentre foi capaz de abraçar a oportunidade de mercado 
lucrativo apresentado pela necessidade de impressão de dados 
variáveis e "não teria feito isso sem PrintShop Mail," apontou Lee, e 
"ajudou a dobrar o volume de dados variáveis trabalhados desde o 
começo do ano." De fato theformcentre está atingindo a 
capacidade de suas impressoras digitais atuais e vai precisar se 
atualizar em breve, tudo porque o PrintShop Mail permitiu o aumento 
de sua produção e forneçeu uma solução totalmente in-house para 
clientes atuais e futuros. Eles não precisam mais enviar trabalhos de 
impressão variável especializado para terceiros.

Como exemplo, podemos citar os 500 crachás produzidos para 
uma clínica pedriátrica. cada empregado deve usar um crachá 
contendo foto, nome, departamento e assinatura. Antes do 
PrintShop Mail, theformcentre teria que treceirizar esse tipo de 
trabalho.

“Absolutamente Brilhante” 
Suporte Técnico 
Apesar de ter achado o curso de treinamento para o PrintShop Mail 
muito informativo, foi a equipe de suporte técnico pós venda da 
Objectif Lune que, em suas palavras, "foi absolutamente brilhante!" 
Como? O nível de resposta e habilidade de ouvir, entender e ajudar 
o cliente foi ótimo. De acordo com o pessoal da theformcentre, 
Objectif Lune é um sopro de ar fresco. Ele pode contatá-los e "de 
nove em dez vezes, falar com eles imediatamente, recebendo uma 
resposta imediatamente." Quando o pessoal do suporte técnico 
precisou investigar um certo assunto mais profundamente, eles 
arranjam reuniões on-line para elaborar uma solução.

Um Usuário avançado
Obtém resultados Incríveis
As aplicações únicas e complexas da theformcentre mudaram o 
conceito do que era possível com PrintShop Mail. A equipe de 
suporte técnico da Objectif Lune Reino Unido informou ao Sr. Lee 
que sua empresa de impressão é "o usuário mais avançado do 
PrintShop Mail no Reino Unido," ao que o Sr. Lee comentou 
"Fiquei realmente encantado com isso." 

Ao levar dados variáveis ao limite, theformcentre se posicionou 
como uma empresa com respostas e resultados. A produção 
dobrou. E o mais importante, os clientes estão felizes.
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O Que você pode fazer com 
PrintShop Mail?

Graças ao PrintShop Mail, eles podem capturar 
os dados de uma planilha Excel, escanear 
assinaturas e fotos em um arquivo JPG, e em 
seguida mesclar os dois em um formato de 
cartão, impimir na impressora colorida e 
laminar. O processo inteiro leva cerca de 10-15 
minutos. Como o cliente tem uma necessidade 
de dez a vinte crachás por mês, theformcentre 
pode fornecer uma forma eficiente de imprimir 
uma pequena quantidade de cartões e manter 
fluxo de renda constante com mínimo esforço.




