Abonnementsgegevens

Abonnementsgebonden licenties voor OL Connect producten

Abonnementsgegevens

Abonnementslicenties leiden tot
meer inkomsten voor u en tot
meer waarde voor uw klanten.
Abonnementslicenties maken het mogelijk
dat onze on-premise software voor een vaste
periode van één jaar of meer kan worden
gebruikt, inclusief alle updates en technische
ondersteuning. Ze vereisen een lagere initiële
investering en geven uw klanten de kans om
te profiteren van software die de kwaliteit
van documenten en de automatisering
van bedrijfsprocessen verbetert, terwijl hun
investering en risico's tot een minimum worden
beperkt. Het is voor hen een perfecte manier om
te beginnen en de meest ideale wijze om een
ROI te genereren.
Abonnementslicenties helpen u uw omzet
te maximaliseren omdat u zich kunt richten
op een bredere markt van prijsgevoelige en
risicomijdende MKB-klanten (die geld willen
besparen om een sterke cashflow te behouden).
Door een lagere prijs kunnen OPEX-verkopen
gemakkelijker worden afgeschreven.

Inclusief onderhoud
Meerjarige abonnementen
Verhoogde softwarewaarde
Nieuwe zakelijke mogelijkheden voor
partners
Kleinere initiële uitgaven voor klanten

Inclusief onderhoud
Abonnementslicenties zijn inclusief ondersteuning (OL Care). Uw klanten hebben recht op support en kunnen altijd
beschikken over de laatste versie van de software.

Meerjarige abonnementen
Abonnementlicenties worden afgesloten voor minimaal 1 jaar. Het is mogelijk om een abonnement voor meerdere jaren
af te sluiten. Dit betekent dat u uw verkoopinkomsten en provisies kunt optimaliseren om deze in overeenstemming te
brengen met uw huurovereenkomsten of met het budget van uw klanten.

Verhoogde softwarewaarde
Onze abonnementsgebonden licenties bieden meer waarde voor uw klanten, waardoor het voor u gemakkelijker wordt
om te verkopen.

Het PlanetPress Connect
abonnement is inclusief:

Het PReS Connect abonnement De Capture OnTheGo Starter is
is inclusief:
inclusief:

• Een besparing van 5% bij de verkoop van
een 3-jarig abonnement

• Een besparing van 5% bij de verkoop van
een 3-jarig abonnement

• 10 x Capture OnTheGo gebruikerslicenties
- Jaarlijks abonnement*

• Een besparing van 10% bij de verkoop
van een 5-jarig abonnement

• Een besparing van 10% bij de verkoop
van een 5-jarig abonnement

• PlanetPress Connect voor COTG Starter Jaarlijkse abonnementslicentie**

• Geoptimaliseerde output voor het
• Imaging voor het creëren van archieven
genereren van kleinere bestandsformaten met indexen inclusief PDF/A-3 voor
en sneller afdrukken
e-Invoicing

• Imaging voor het creëren van archieven
met indexen inclusief PDF/A-3 voor
e-Invoicing

• Imaging voor het creëren van archieven
met indexen inclusief PDF/A-3 voor
e-Invoicing

* Extra gebruikers beschikbaar.
** Snelheidslimiet instellen - optionele prestatiepakketten
zijn beschikbaar.

Voordelen voor partners
Nieuwe zakelijke mogelijkheden

Voordelen voor klanten
Kleinere initiële uitgaven

Verhoging van de inkomsten
• Nieuwe klanten vinden en meer waarde bieden
• Lagere prijsstelling opent nieuwe markten
• Verkoop één of meer jaren om een huurcontract of een budget van uw
klanten te matchen.
• Verhoog uw sluitingspercentage met een betere ROI
Terugkerende inkomsten
• Eenmaal verkopen, maar de komende jaren inkomsten genereren
Meer mogelijkheden
• Meer inkomsten uit professionele dienstverlening genereren
• verhoog uw upsell- en cross-sell mogelijkheden
Vergroot het klantenbestand
• Lagere prijzen verhogen de marktomvang voor de verkoop

• Lagere aanschafkosten
• OPEX-aankopen vereenvoudigen het
goedkeuringsproces van het budget
• Profiteer van alle voordelen zonder al uw
budget te gebruiken
• Kennisgevingen van geplande verlenging
om de continuïteit te waarborgen

Wilt u meer informatie over deze producten? Klik dan op de onderstaande links:
PlanetPress Connect datasheet | PReS Connect website
Capture OnTheGo Bundels & opties

