
O OL Connect  inclui três produtos: 

Esses três produtos melhoram o nível das comunicações com o cliente. 
Cada um deles é único, então você pode escolher o que melhor atende às suas necessidades de negócios!
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Comunicações promocionais 
O PrintShop Mail Connect é uma 
ferramenta desktop para produzir e 
enviar comunicações promocionais 
personalizadas. Ela reduz o tempo 
gasto na criação e otimização da 
personalização. Além disso, você pode 
projetar suas campanhas de impressão 
e e-mail com uma única ferramenta.

Comunicações empresariais 
transacionais
Além de ajudá-lo a criar e enviar 
comunicações personalizadas, o 
PlanetPress Connect permite que você 
capture a saída de seus sistemas e depois 
recupere as informações necessárias para 
automatizar seus processos. Ele fornece 
as ferramentas e a liberdade para utilizar 
seus dados conforme necessário. As 
possibilidades são infinitas.

Comunicações empresariais
O PReS Connect permite o acesso 
aos mesmos recursos e benefícios do 
PlanetPress Connect. Ele é especialmente 
projetado para criar e produzir 
rapidamente grandes volumes de 
documentos de negócios personalizados.
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Módulos e Opções

DataMapper: O conector que faltava entre os seus dados e os seus documentos

O módulo DataMapper permite a entrada e 
a leitura de quase qualquer tipo de dados. 
Independentemente da localização de seus dados, 
o DataMapper os recupera e armazena em um 
modelo de dados unificado que será utilizado para 
criar qualquer um de seus documentos.

Nossos produtos OL Connect consistem em módulos de trabalho autônomos, 
tornando sua vida mais fácil e permitindo uma melhor distribuição do trabalho 
em sua organização.
Essa arquitetura também permite que você passe de um produto para outro, 
com base em suas necessidades e sem ter que aprender uma nova forma de 
trabalhar.

Assistente simplificado para banco 
de dados, CSV/Excel, XML (flat)
Data Mapping de XML
Data Mapping de texto
Data Mapping de PDF/PS
Incluindo estrutura PDF/VT
Data Mapping de JSON
Data Mapping de PCL
Data Mapping de AFP

       Opcional                Incluído
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Módulos e Opções
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Designer: Uma única ferramenta para todas as suas comunicações multicanais

Com o Designer você pode criar e projetar todos 
os seus documentos usando uma única interface. 
Você pode projetar seus documentos impressos, 
por e-mail e da web com a mesma ferramenta 
e usar um conjunto compartilhado de dados 
variáveis em “modelos de dados unificados”. Isso 
garante que seus documentos sejam compatíveis 
entre eles. 

Todos os documentos são projetados diretamente 
com base na forma de entrega para que você 
possa aproveitar ao máximo os benefícios de 
cada canal de comunicação. Imagine um design 
responsivo para suas páginas da web e e-mails, ou 
PPML e PDF/A para seus documentos impressos e 
digitais.
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Workflow: Automatize tarefas simples

O Workflow automatiza suas tarefas, como o 
processamento de registros, com seus recursos 
intuitivos de arrastar e soltar. 
A ferramenta Workflow captura dados 
independentemente da fonte. Com base nas 
informações recebidas, várias tarefas podem ser 
acionadas. Por exemplo, a tarefa de impressão 
pode ser enviada para a impressora certa, seja local 
ou remota, e os dados podem ser distribuídos 
em vários arquivos. Além disso, você pode 
aplicar as regras específicas para seu ramo de 
negócios ou enviar documentos aos seus clientes, 
independentemente do canal selecionado. 

https://www.objectiflune.com/pt


Módulos e Opções

Saída: Uma ferramenta multicanal flexível para enviar seus documentos 

A ampla gama de saídas disponíveis do OL Connect lhe dá a liberdade para distribuir os 
seus documentos, independentemente do destino ou do canal selecionado. Então, uma 
vez que tenha projetado seus documentos, você terá uma variedade de opções.
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Baixe o datasheet de opções do OL Connect para obter mais detalhes.

Requerimentos do sistema

Mínimo                                                                    
CPU Intel® Multi Core™
6 GB de RAM 
10GB de Solid State Drive (SSD) 
Windows®  8.1, 64 bits ou superior

Recomendado
CPU Intel® Core™ i7-4770 Haswell ou equivalente
16 GB de RAM
25GB de Solid State Drive (SSD)
Windows®  8.1, 64 bits ou superior

OL é uma marca registrada da Objectif Lune Inc. Todas as marcas 
registradas apresentadas são de propriedade de seus respectivos donos. 
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