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* Zie gedetailleerd overzicht

Optie

inbegrepen

Opties voor OL Connect
OL Connect is een technologie die in drie verschillende productvarianten beschikbaar is: PrintShop Mail Connect,
PlanetPress Connect en PReS Connect. Dit document is bedoeld om de opties en functies die voor elke oplossing
beschikbaar zijn, beter te begrijpen. Sommige opties zijn inbegrepen, andere opties kunnen afzonderlijk aangeschaft
worden. In sommige gevallen kan een productupgrade noodzakelijk zijn. U kunt upgraden van het ene product naar een
ander en de compatibiliteit van sjablonen wordt, afhankelijk van ondersteunde functies, gegarandeerd.
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Imaging
Imaging is een extra optie waarmee u PDF's, TIFF's en JPEG's kunt creëren om te archiveren. Elk bestand wordt dynamisch
geïndexeerd met behulp van indices, waardoor u documenten eenvoudig kunt terugvinden.
Tijdens het maken van de uitvoer kan er met behulp van variabelen voor bijvoorbeeld de datum en de tijd een
dynamische map gemaakt worden. Als u geen Document Management Systeem (DMS) heeft, kunt u met Imaging uw
bestanden eenvoudig terug vinden met Bestandsverkenner.
Imaging ondersteunt verschillende opties voor PDF-taken. Hierdoor kunt u eenvoudig verschillende soorten PDF's
(PDF/A, PDF/X en PDF/VT) maken en specifieke opties instellen al naar gelang wat u met het bestand wilt doen (kleinere
bestandsgrootte, beveiliging, dynamische controle, opnemen van metadata etc.). Informatie kan dynamisch in de PDF
opgenomen worden zodat deze bekeken kan worden in PDF-readers. U kunt bovendien de beveiliging dynamisch regelen
met meerdere toestemmingsniveaus. U doet dit door kenmerken toe te wijzen voor bijvoorbeeld het kopiëren van inhoud,
afdrukken, formulieren invullen, wachtwoordversleuteling etc.
PlanetPress Search is inbegrepen als een standaard eenvoudig Document Management Systeem zodat u geïndexeerde
gegevens direct kunt opzoeken. En het allerbelangrijkste: PlanetPress Imaging kan documenten specifiek voor uw DMS
voorbereiden.

META

PDF
META

JPG
META

PDF/A, PDF/X, PDF/VT –
archiveringsdoeleinden,
encryptie van metagegevens,
beveiligingsfuncties
Hoge kwaliteit en
integriteit van documenten
en metadata
Gemiddelde kwaliteit en
integriteit van documenten

TIFF
META

Lage kwaliteit en
integriteit van documenten

Voorbeeld: Dankzij de geavanceerde archiveringsmogelijkheden van Imaging kunnen klantenserviceteams eenvoudig
zoeken naar documenten als een klant problemen ondervindt met een specifieke bestelling. Omdat documenten van
klanten sneller kunnen worden teruggevonden, kunnen met dezelfde middelen meer vragen van klanten worden
afgehandeld.
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Optimised Output
Optimized Output levert echte voordelen op bij het afdrukken van documenten in batches.
U kunt hiermee uw afdrukprocessen versnellen door kleinere bestanden te creëren. In plaats resources zoals logo’s,
lettertypen etc. meerdere keren in een document op te slaan, creëert Optimised Output voor een batch documenten één
kopie van deze resources die meerdere keren wordt gebruikt. Hierdoor wordt het bestand kleiner en sneller verzonden en
afgedrukt.
Hoewel er veel verschillende afdrukformaten en printertypen zijn, ondersteunt OL Connect-technologie de meeste
daarvan in de geoptimaliseerde modus, met inbegrip van PostScript, AFP,* PDF, PCL, PPML, VPS, IPDS.*
* Niet beschikbaar met PlanetPress Connect.

ZONDER OPTIMISED OUTPUT

Documentresources worden in elk document
opgenomen, waardoor de batch erg groot
wordt en het afdrukken lang duurt.

MET OPTIMISED OUTPUT

1x

Documentresources worden maar één keer
in de batch opgenomen, waardoor deze kleiner
wordt en sneller kan worden afgedrukt.

Voorbeeld: Een bedrijf drukt een batch documenten af met het bedrijfslogo op elk document. Als de uitvoer niet
geoptimaliseerd is, worden grafische elementen zoals het logo of het lettertype in elk document opgenomen. Hierdoor
wordt het afdrukbestand erg groot en neemt het meer schijfruimte en netwerk bandbreedte in beslag als het naar de
printer wordt verzonden. De printer verwerkt afdruktaken langzamer, waardoor deze taken vaak geheel opnieuw moeten
worden gegenereerd in kleinere batches.
Als de uitvoer geoptimaliseerd is, worden de terugkerende grafische elementen gemarkeerd als herbruikbaar en maar één
keer voor de hele batch gebruikt. Dat leidt tot een veel kleiner bestand, waardoor er meer schijfruimte en bandbreedte vrij
blijft. De printer zal waarschijnlijk de hele batch kunnen verwerken, zodat deze de efficiënter gaat werken.
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Performance Packs
Performance packs zijn opties die aan uw OL Connect-licenties kunnen worden toegevoegd. Ze optimaliseren de
belangrijkste instellingen voor productiviteit, zodat u betere prestaties behaalt.
Performance packs geven een impuls aan twee verschillende instellingen voor productiviteit: parallelle taken en snelheid.
Parallelle taken verwijst naar het aantal taken dat gelijktijdig kan worden verwerkt.
Snelheid is de maximale snelheid van het maken van afdrukken, e-mails en web of mobiele uitvoer
OL Connect brengt het aantal parallelle taken in evenwicht met de snelheid, zodat uw productiviteit wordt geoptimaliseerd.
Deze configuraties kunnen waar nodig worden aangepast, zodat onze klanten de controle over hun systemen en processen
behouden.

Hoe het werkt
TIJD
TAKEN

Parallelle taken gebruiken de kracht van uw computer om
meerdere taken tegelijk te verwerken, wat resulteert in een
snellere en tijdbesparende eind-tot-eind-verwerking.
GEPARALLELLISEERD

TIJDSBESPARING

TIJD

Snelheid bepaalt de maximale snelheid waarmee elke taak
wordt gegenereerd, zodat er meerdere taken tegelijk kunnen
worden verwerkt, wat de productiviteit ten goede komt.
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TAKEN

MEER TAKEN

PRODUCTIVITEITSWINST

Opties
Automatisering
Gemiddeld volume
Terugkerende taken

Behoeften op aanvraag
Dagelijkse handelingen met zeldzame
pieken

Transactionele bedrijfscommunicatie
Parallelle taken

Maximale snelheid*

PlanetPress Connect

6

3.000

+1 Performance Pack

7

7.000

Automatisering
Groot volume
Meerdere gelijktijdige complexe taken

Bedrijfscommunicatie

Piekbeheer met zeer hoog volume
Noodzaak om knelpunten weg te
werken
Geclusterde omgeving

Parallelle taken

Maximale snelheid*

PReS Connect

16

10.000

+1 Performance Pack

24

20.000

+2 Performance Pack

32

40.000

+3 Performance Pack

64

80.000

Eenmalige, niet-terugkerende taken
Kleine hoeveelheden
Geoptimaliseerde snelheden

Promotionele communicatie
Maximale snelheid (abonnementslicentie)*

Maximale snelheid (volledige licentie)*

PrintShop Mail Connect

250

1.000

+1 Performance Pack

1.250

3.000

+2 Performance Pack

2.250

5.000

+3 Performance Pack

3.250

7.000

Ontwerp uw eigen vormen
Initieer de workflow vanaf een mobiel apparaat
Host voor de veiligheid uw eigen informatie

Automatisering van mobiele arbeid
Parallelle taken

Maximale snelheid*

Capture OnTheGo Starter

4

300

+1 Performance Pack

5

750

+2 Performance Pack

6

1.800

*Maximale snelheden hebben betrekking op de laatste fase van het aanmaken van de uitvoer van een willekeurige taak, wat betekent dat ze van toepassing zijn op het aanmaken van afdrukken
(pagina’s/minuut), e-mail (per minuut), mobiele en webpagina’s (per minuut) nadat alle voorbewerkingsstappen zijn voltooid. Net als zwakkere computerhardware vertragen complexe
documenten de maximale snelheden, zodat deze niet kunnen worden gegarandeerd. Het optimaliseren van sjablonen, processen en hardware (RAM, CPU’s, SSD’s enz.) zal de snelheid van de
taakverwerking verhogen. PReS Connect ondersteunt de mogelijkheid om meerdere pc’s in een cluster te gebruiken, waardoor computers met lagere specificaties de prestaties kunnen verhogen.
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Enterprise Output (AFP/IPDS)
OL Connect kan geoptimaliseerde uitvoerformaten (AFP en IPDS) ondersteunen voor die bedrijven die op zoek zijn naar
maximale controle over hun printproductie.
IPDS betekent Intelligent Print Data Stream. Het is een bidirectioneel communicatieprotocol waarbij de software de status
van de naar de printer verstuurde pagina's kent, wat belangrijk is voor hoog volume productieprinters.
AFP betekent Advanced Function Presentation. Het is een technologie waarmee documenten betrouwbaar op elk
apparaat kunnen worden weergegeven omdat ontbrekende bronnen automatisch aangevraagd en geleverd worden.
Deze technologie wordt vooral gebruikt door grote bedrijven - verzekeringsbedrijven, banken en andere bedrijfstakken
waarvoor betrouwbare reproductie in de print- en weergave-omgevingen essentieel is, naast integriteit op paginaniveau
in de productie-omgeving.
AFP ondersteunt andere standaardgegevensformaten via het gebruik van objectcontainers. Voorbeelden zijn TIFF, GIF, JPEG
(JFIF), EPS en PDF. Deze containerobjecten kunnen op een AFP-pagina gecombineerd worden met AFP-objecten zoals
BCOCA, AFP, GOCA, JOCA, en PTOCA, naast andere resource-objecten zoals ICC-profielen voor kleurmanagement.

OL CONNECT BESTAAT UIT EEN AANTAL AFP-FUNCTIES, DIE DE VOLGENDE
GEGEVENSSTROOM EN
SUBARCHITECTUREN VOOR GEGEVENSOBJECTEN OMVATTEN:
MO:DCA
IPDS
AFP Line Data

Mixed Object Document Content Architecture;
voorheen aangeduid als AFPDS
Intelligent Printer Data Stream Architecture
AFP Line Data Architecture

BCOCA

Bar Code Object Content Architecture

CMOCA

Colour Management Object Content
Architecture

FOCA
AFP GOCA
IOCA
PTOCA
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*

Font Object Content Architecture
Graphics Object Content Architecture voor AFP
Image Object Content Architecture
Presentation Text Object Content Architecture

* Barcodes worden aangeleverd uit
de OL Connect-barcodebibliotheek.

Opties

Load Balance (Batch Printing)
Batch Printing is vooral nodig bij printwerk van grote organisaties met een centrale productie-omgeving, waarbij grote
hoeveelheden printtaken uit verschillende documentbronnen en afkomstig van verschillende afdelingen beheerd en
afgedrukt moeten worden.
Een groep afzonderlijke documenten kan opgenomen worden in één afdruktaak voor een meer efficiënte en
professionele productie.

HOOG VOLUME

GROEP AFZONDERLIJKE DOCUMENTEN

Voorbeeld: Grote printtaken kunnen opgesplitst worden in meerdere batches voor gelijktijdig printen, wat vooral handig
is voor printwerkleveranciers met meerdere kleinere printers in plaats van één high-speed printer. Deze functie kan ook
gebruikt worden voor het opsplitsen van één grote documentstroom in meerdere groepen kleine taken die op opgegeven
geplande tijdstippen of voor specifieke behoeften (bijv. groeperen in batches op postcode) geproduceerd worden.
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Workflow - Automatisering van processen en communicatie
Workflow biedt een grafische gebruikersinterface voor het automatiseren van de verwerking, de distributie en het printen
van alle taken die bedrijfskritische documenten betreffen. Workflow sluit naadloos aan op uw bestaande systemen. U hoeft
minder zelf te programmeren en ontwikkelen dankzij automatiseringsmogelijkheden die ontbreken in applicaties voor het
creëren van zakelijke documenten.
De krachtige technologie van Workflow legt gegevensstromen vast uit vrijwel elke bron (onbewerkte gegevens, e-mails,
PDF's, webformulieren, printerstuurprogramma's etc.) voor het starten en uitvoeren van tal van zakelijke processen op basis
van de gevonden informatie. Zakelijke documenten worden automatisch gegenereerd, gedistribueerd via elk kanaal en
gearchiveerd, wat zorgt voor een veel betere communicatie met de klant. De vastgelegde informatie kan overal verwerkt
en verzonden worden (naar e-forms, e-docs, EDI, DMS, ECM, ERP systemen). Geautomatiseerde taken kunnen gekoppeld
worden aan applicaties van derden en zijn compatibel met vrijwel alle IT-systemen.
*De Workflow-optie voor PrintShop Mail Connect vereist een licentie-upgrade.

CONNECT
DATA

ROUTEREN,
GOEDKEURING,
WORKFLOW
EN ARCHIVERING

PDF

UIT BIJNA ELKE BRON

SAMENSTELLEN
INTERACTIEF:
STARTEN EN VERWERKEN

E-FORMULIEREN

VASTLEGGEN
ONLINE

DISTRIBUEREN

E-MAIL
PRINT

Bewaarplaats van gegevens
Databaseconversie
Documentinvoer
PDF-verwerkingsprogramma's
Metadata-functies
Talrijke gegevensbronnen
Meerdere uitvoeropties
Uitgebreide scriptingmogelijkheden
HTTP Server/Client
SOAP-connectiviteit
Bidirectionele communicatie
Cluster printing
Taaksplitter
Herprints
Uitgebreide logging mogelijkheden
Onbeperkte aangepaste variabelen

Voorbeeld: Neem als voorbeeld een lokale overheidsinstelling die 1,2 miljoen documenten per jaar afdrukt. Met Workflow
kunnen ze bepaalde printtaken automatiseren en ze starten op een specifiek moment. Dit betekent dat ze de start van een
grote printtaak, zoals Inkomens en prestaties, kunnen inplannen voor 4 uur ‘s ochtends, zodat als ze om 9 uur beginnen
met werken, het printen klaar is en alles naar de postkamer gestuurd kan worden voor de volgende stap in het proces.
Met Workflow kunnen ze hun dagelijkse printuitvoer maximaliseren, waardoor ze meer ad-hoc printtaken van andere
organisaties uit de gemeenschap kunnen aannemen.
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Input (Data Mapping)
OL Connect DataMapper is de ontbrekende schakel tussen uw gegevens en de communicatie met uw klanten. Met OL
Connect DataMapper kunt u vrijwel alle gegevens, ongeacht de herkomst ervan, extraheren en lezen. U kunt gegevens uit
meerdere bronnen gebruiken en ze uitvoeren in één formaat.
De DataMapper wijst gegevens toe en extraheert ze voor het creëren van een Unified Data Model, dat beschikbaar
is tijdens het ontwerpen van Connect-documentsjablonen voor communicatie via print, e-mail, internet en mobiele
apparaten. Dit betekent dat uw brongegevens gebruikt kunnen worden voor het verstrekken van op gegevens gebaseerde
processen voor de communicatie met klanten.

Vereenvoudigde wizard voor
Database, CSV/Excel, XML (plat)
Toewijzing van XML-gegevens
Toewijzing van tekstgegevens
Toewijzing van PDF/PS-gegevens
Inclusief PDF/VT-structuur
Toewijzing van JSON-gegevens
Toewijzing van PCL-gegevens
Toewijzing van AFP-gegevens
Optie

inbegrepen

Bijvoorbeeld, de DataMapper neemt de PDF-factuur
die uit het systeem van een klant komt en wijst de
relevante informatie toe binnen een datamodel. Dat
model is vervolgens beschikbaar om ieder gewenst
aantal documenten of communicaties, HTML-facturen,
klantportals en zelfs beter ontworpen en verrijkte
facturen samen te stellen en te printen. Na het toewijzen
van de gegevens en het samenstellen van de factuur,
wordt de factuur elke maand, week, dag, op verzoek,
voor altijd of totdat de klant anders beslist, verzonden.
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Back-up-licenties (1/2)
Een back-uplicentie* is een extra licentie** bedoeld voor klanten die het risico op stilstand van
hun belangrijkste bedrijfsprocessen willen minimaliseren.
Geautomatiseerde processen die voor uw bedrijf heel belangrijk zijn, worden door stilstand getroffen. U kunt daardoor
omzet en gegevens verliezen en uw reputatie kan beschadigd worden. Er kunnen zelfs juridische aansprakelijkheden van
toepassing zijn. Aangezien stilstand niet te vermijden is, dient u zich te richten op het minimaliseren van de duur door
middel van een direct beschikbaar back-upsysteem zonder dat u op externe partijen hoeft te vertrouwen.
Een OL Connect back-uplicentie kan gebruikt worden bij menselijke fouten of configuratiefouten of bij uitval van
apparatuur. Aangezien de hoofdlicentie via een individueel magisch nummer geactiveerd wordt (gekoppeld aan de
apparatuur waar het oorspronkelijk op geïnstalleerd werd), zou het overzetten van de hele licentiestructuur naar een ander
apparaat veel tijd kosten omdat er een nieuw registratienummer voor de licentie noodzakelijk is.
Door een back-uplicentie te kopen, kunt u binnen een paar minuten weer online zijn, ongeacht de omstandigheden.
Wees voorbereid dankzij vooraf bepaalde procedures en stel regels in om ervoor te zorgen dat er afdoende back-ups van
configuratietypes gemaakt worden. De OL Connect Product- en Optie-licenties zijn beschikbaar als back-uplicentie en
passen in de meeste gevallen bij uw productieconfiguratie.
*Back-up-licenties zijn voor alle producten en opties beschikbaar, behalve voor PrintShop Mail en PrintShop Mail Connect.
**Hoofdlicentie voor de software is vereist.

NORMALE
WERKING

BACKUPSERVER
INGESCHAKELD

BACKUPSERVER

(IP / Naam gekopieerd naar
automatisch doorgestuurde
gegevens)
BACKUPSERVER

UITVOER /
COMMUNICATIE
Sjablonen en
processen herhalen
BEDRIJFSSYSTEMEN

BEDRIJFSSYSTEMEN

Gegevens

UITVOER /
COMMUNICATIE
SERVER
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Gegevens

SERVER
(Mislukt)

Opties

Backup-licenties (2/2)
Uitdagingen
Gevolgen van stilstand: Middelen zijn niet toegankelijk wat resulteert in verlies van omzet en gegevens, als 		
ook schade aan uw reputatie en mogelijke juridische aansprakelijkheid.
Verloren omzet: Een klein bedrijf verliest per uur stilstand gemiddeld $ 8.580; dit gemiddelde kan bij een 		
groot bedrijf al snel tot meer dan een half miljoen dollar/pond oplopen.
Servicekwaliteit: Uw klanten zijn niet tevreden, u heeft niet genoeg controle en de relaties met uw klanten 		
en het imago van uw bedrijf lopen langdurige schade op.
Gegevensverlies: De mogelijkheid bestaat dat gegevens omtrent transacties, financiële gegevens of 			
gegevens van klanten verloren gaan.

Voordelen
U kunt uw belangrijkste middelen blijven gebruiken.
De klantbeleving, relaties met de klant en geloofwaardigheid van het bedrijf blijven intact.
Investeringen en set-ups voor de belangrijkste processen en communicatie gaan niet verloren.
Juridische risico's worden geminimaliseerd.
U kunt binnen een paar minuten de productie weer starten.

Voorbeeld: Neem het voorbeeld van een drukwerkleverancier met een aantal grote klanten die hun facturering
uitbesteden aan die leverancier.
Vanwege een uitval van de apparatuur op de computer met PlanetPress Connect voor het automatiseren van het
afdrukken en de batching van de facturen, moet de drukwerkleverancier de klanten vertellen dat er een vertraging is
opgetreden. De interne processen komen tot stilstand, aangezien veel onderdelen van het bedrijf door een domino-effect
worden getroffen.
Naast de verloren productiviteit, is het informeren van de klant wat betreft de vertraging schadelijk voor de relatie met die
klant en dit kan verlies van opdrachten betekenen.
Met een back-uplicentie en goede testen en back-ups, kan het bedrijf binnen een paar minuten overstappen op een
andere (virtuele) machine. De onderbreking, die gigantisch had kunnen zijn, wordt door de klanten niet eens opgemerkt.
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OL Connect Send
OL Connect Send is een Windows printerstuurprogramma waarmee zakelijke gebruikers met iedere Windows
desktoptoepassing documenten en gegevens via het web kunnen verzenden.
Het printerstuurprogramma kan gebruikt worden om aangepaste interactieve workflows op een centrale locatie te maken.
Met de versie met licentie wordt er in de browser van de gebruiker een webpagina aangevraagd en getoond waarop
taakspecifieke informatie ingevoerd kan worden. OL Connect workflow gebruikt de informatie van deze webpagina om te
bepalen wat er vervolgens moet gebeuren.

Belangrijkste voordelen
Werkt met praktisch alle Windows-systemen, zoals ERP's, CRM's en LOB's
Bestaande bedrijfssystemen hoeven niet aangepast te worden
Geen wijzigingen in werkgewoontes omdat gebruikers kunnen blijven printen zoals ze gewend zijn
OL Connect Send is een optie voor PlanetPress Connect en PReS Connect en is beschikbaar in twee versies:
Zonder licentie

De versie met licentie heeft de volgende extra functies:

Kan gebruikt worden door iedere gebruiker en ieder
domein
Geen gebruikslimieten
Taakcompressie
Gratis
Te gebruiken
via het web

Compressie

Interactiviteit
Taak- en gebruikersinformatie
Te gebruiken via het web
Validatie van gebruikers
Click-charge of gebruikersmodus
Bidirectionele
communicatie

Interactief

Taakinfo

Validatie van
gebruikers

OL® Connect Send
OL® Connect Send (Met licentie)

Voorbeeld: OL Connect Send kan gebruikt worden met de volgende verticals en toepassingen:
Ad-hocconsolidatie van printwerk en post
Desktop vastleggen via internet voor externe medewerkers, gecentraliseerde verwerking, printen en post
Virtueel briefpapier en consolidatie van post
EDI onboarding en andere digitale transacties (Peppol, Chorus, Zugferd) voor uitgaande documenten zoals facturen
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