
OL Connect  bevat deze drie producten: 

Deze drie producten verhogen het niveau van uw klantcommunicatie. 
Ze zijn stuk voor stuk uniek, zodat u zelf kunt kiezen welke het beste past bij uw zakelijke benodigdheden
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Promotionele communicatie 
PrintShop Mail Connect is een standalone 
tool voor het produceren en verzenden 
van gepersonaliseerde promotionele 
communicatie. Het vermindert de tijd die 
nodig is voor het creëren en optimaliseren 
van personalisering. Bovendien kunt u uw 
printwerk en e-mailcampagnes met één 
enkel hulpmiddel ontwerpen.

Transactionele 
bedrijfscommunicatie
PlanetPress Connect helpt u niet alleen 
bij het opstellen en verzenden van 
gepersonaliseerde communicatie, 
maar stelt u ook in staat output uit uw 
systemen op te vangen en vervolgens 
de informatie op te halen die nodig is 
om uw processen te automatiseren. De 
tools  en de vrijheid om uw gegevens in 
te delen en te gebruiken zoals u wilt. De 
mogelijkheden zijn eindeloos.

Zakelijke communicatie
PReS Connect geeft u toegang tot 
dezelfde functies en voordelen als 
PlanetPress Connect. Het is speciaal 
ontworpen om snel grote hoeveelheden 
gepersonaliseerde bedrijfsdocumenten  
te maken en te produceren.
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Modules en opties

DataMapper: De ontbrekende link tussen uw gegevens en uw documenten

Met de DataMapper-module kunt u bijna alle 
soorten gegevens invoeren en lezen. Ongeacht 
de locatie van uw gegevens, DataMapper herstelt 
ze en slaat ze op in een uniform gegevensmodel 
dat kan worden gebruikt om al uw documenten te 
creëren.

Onze OL Connect producten bestaan uit op zichzelf staande werkmodules, die uw 
leven gemakkelijker maken en een betere werkverdeling in uw organisatie bieden.
Dankzij deze architectuur kunt u ook van het ene product naar het andere 
gaan, op basis van uw benodigdheden, en zonder dat u op een nieuwe 
manierhoeft te werken. 

Vereenvoudigde wizard voor 
Database, CSV/Excel, XML (flat)
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

       Optioneel                Inclusief
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Modules en opties
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Designer: Eén tool voor al uw multichannel communicatie

Met Designer kunt u al uw documenten in één 
enkele interface creëren en ontwerpen.  
U kunt uw printwerk-, e-mail- en webdocumenten 
met dezelfde tool ontwerpen en een gedeelde 
set variabele gegevens gebruiken in "uniforme 
gegevensmodellen". Zo zorgt u ervoor dat uw 
documenten met elkaar overeenstemmen. 

Alle documenten worden rechtstreeks ontworpen 
op basis van de leveringsvorm, zodat u ten 
volle kunt profiteren van de voordelen van elk 
communicatiekanaal. Denk aan responsive design 
voor uw webpagina's en e-mails, of PPML en 
PDF/A voor uw geprinte en digitale documenten.
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Workflow: Automatiseer eenvoudige taken

Workflow automatiseert uw taken zoals het 
verwerken van records met de intuïtieve  
drag-and-drop functies. 
De Workflow tool legt gegevens vast, ongeacht 
de bron. Op basis van de ontvangen informatie 
kan een aantal taken in gang worden gezet. 
Zo kan de printtaak bijvoorbeeld naar de juiste 
printer worden gestuurd, hetzij lokaal of op 
afstand, en kunnen de gegevens worden verdeeld 
over een aantal bestanden. Bovendien kunt u de 
specifieke regels voor uw bedrijfstak toepassen of 
documenten naar uw klanten sturen. 
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Modules en opties

Ouput: Een tool zodat u uw documenten multichannel kunt verzenden  

OL Connect bevat een breed aanbod aan uitvoermogelijkheden zodat u uw documenten vrij en multichanelle 
kunt distribueren.  Dus als u uw documenten heeft ontworpen, heeft u verschillende opties.
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    Inbegrepen in abonnement maar niet in permanente licenties              Optioneel             Inclusief

Download de datasheet met OL Connect-opties voor meer details.

Systeemvereisten

Minimum                                                                    
CPU Intel® Multi Core™
6 GB RAM 
10GB Solid State Drive (SSD) 
Windows®  8.1, 64 bit of hoger

Aanbevolen
CPU Intel® Core™ i7-4770 Haswell of gelijkwaardig
16GB RAM
25GB Solid State Drive (SSD)
Windows®  8.1, 64 bit of hoger

OL is een geregistreerd handelsmerk van Objectif Lune Inc. Alle weergegeven 
geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. 
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