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Licenciamento baseado em subscrição
para produtos OL Connect

Datasheet de Subscrição

As licenças de subscrição trazem
mais receitas para você e mais
valor para os seus clientes
As licenças de subscrição permitem que o
nosso software local seja executado por um
período fixo de um ano ou mais, e incluem
todas as atualizações e suporte técnico. Elas
requerem um investimento inicial menor e
oferecem aos seus clientes a possibilidade
de eles se beneficiarem de um software que
melhora a qualidade dos documentos e a
automatização dos processos de negócios,
minimizando o investimento e os riscos. É um
ótimo jeito para eles começarem a adotar o
produto, e não há melhor maneira de gerar
um ROI.
As licenças de subscrição ajudam a maximizar
as suas vendas, suas vendas ao permitir
alcançar um maior mercado de clientes de
PME sensíveis a preços e avessos a riscos
(que valorizam economias para manter bons
fluxos de caixa). Com um preço mais baixo e
mais valor, as vendas OPEX são de mais fácil
aceitação pelas empresas.

Manutenção incluída
Subscrições para múltiplos anos
Software com maior valor agregado
Oportunidades de negócios inexploradas
para parceiros
Menor investimento inicial para os clientes

Manutenção incluída
As licenças de subscrição incluem suporte (OL Care). Isso proporciona tranquilidade aos seus clientes, pois eles sempre
podem obter suporte e atualizações à medida que eles se tornam disponíveis.

Subscrições para múltiplos anos
As licenças de subscrição geralmente são vendidas anualmente; o nosso licenciamento baseado em subscrição pode ser
vendido no momento de sua compra por diversos anos. Isso significa que você pode otimizar as suas receitas e comissão
de vendas de acordo com os seus contratos ou o orçamento dos seus clientes.

Software com maior valor agregado
Nossas licenças baseadas em subscrição oferecem mais valor agregado aos seus clientes e facilitam a venda.

A subscrição do PlanetPress
Connect inclui:

A subscrição do PReS Connect
inclui:

O Capture OnTheGo Starter
inclui:

• Uma economia de 5% ao vender uma
subscrição de 3 anos

• Uma economia de 5% ao vender uma
subscrição de 3 anos

• 10 licenças para usuários do Capture
OnTheGo – Subscrição anual*

• Uma economia de 10% ao vender uma
subscrição de 5 anos

• Uma economia de 10% ao vender uma
subscrição de 5 anos

• PlanetPress Connect para o COTG Starter
– Licença de subscrição anual**

• Optimized Output, que gera tamanhos
de arquivo menores e impressão mais
rápida

• Imaging para a criação de arquivos com
índices, incluindo o PDF/A-3 para nota
fiscal eletrônica

• Imaging para a criação de arquivos com
índices, incluindo o PDF/A-3 para nota
fiscal eletrônica

• Imaging para a criação de arquivos com
índices, incluindo o PDF/A-3 para nota
fiscal eletrônica

* Disponibilidades para usuários adicionais.
** Expansão do limite de velocidade – pacotes de
performance opcionais.

Benefícios para parceiros
Oportunidades de negócios inexploradas

Benefícios para os clientes
Menor investimento inicial

Aumento das receitas
• Encontre novos clientes e ofereça maior valor agregado
• Um preço mais atrativo possibilita a abertura de novos mercados
• Venda um ou mais anos, de acordo com um contrato ou o orçamento do seu cliente
• Aumente sua taxa de fechamento de negócios com um melhor ROI
Receita recorrente
• Venda uma vez, mas gere receitas para os próximos anos
Mais oportunidades
• Gere mais receitas de serviços profissionais
• Aumente suas oportunidades de upsell e cross-sell
Aumente a base de clientes
• Um preço mais atrativo aumenta o tamanho do mercado para vendas

• Menor custo de aquisição

Você quer mais detalhes sobre cada produto? Consulte os links abaixo:
Datasheet do PlanetPress Connect | Website do PReS Connect
Pacotes e opções do Capture OnTheGo

• As aquisições OPEX simplificam o processo de
aprovação do orçamento
• Obtenha todos os benefícios sem usar todo o
seu orçamento
• Notificações de renovação agendadas para
garantir a continuidade do processo

