
Performance Packs
Geeft u een betere productiviteit wanneer 
u die nodig hebt

Wat zijn performance packs?

Hoe het werkt

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 verwijzen 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.

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.

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

Bedrijfscommunicatie

Automatisering van mobiele arbeid

Promotionele communicatie

Automatisering
Gemiddeld volume
Terugkerende taken
Behoeften op aanvraag
Dagelijkse handelingen met zeldzame pieken

Automatisering
Groot volume
Meerdere gelijktijdige complexe taken
Piekbeheer met zeer hoog volume
Noodzaak om knelpunten weg te werken
Geclusterde omgeving

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

Eenmalige, niet-terugkerende taken
Kleine hoeveelheden
Geoptimaliseerde snelheden

Parallelle taken Maximale snelheid*

PlanetPress Connect 6 3.000
+1 Performance Pack 7 7.000

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

Parallelle taken Maximale snelheid*

Capture OnTheGo Starter 4 300
+1 Performance Pack 5 750

+2 Performance Pack 6 1.800

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
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*Maximale snelheden hebben betrekking op de laatste fase van het aanmaken van de uitvoer van een willekeurige taak, wat betekent dat ze van betrekking hebben 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 verbeteren.
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