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Como uma solução de automação de 
fluxo de trabalho, o PlanetPress pode se 
conectar a quase todos os aplicativos, 
tanto na entrada como na saída.

Isso permite PlanetPress conectar a qualquer 
infra-estrutura de TI para otimizar os 
processos de negócios existentes, sem 
quaisquer alterações nos sistemas existentes.

Anoto

A tecnologia Anoto consiste em uma caneta digital 
que captura, armazena e envia assinaturas, escritos e 
marcas de seleção para um servidor, convertendo a 
tinta em imagens digitais. 

Com a tecnologia PlanetPress Capture, a inovação 
reside no que ele permite em termos de produção, 
automação e fluxo de trabalho. A caneta lê e grava 
os movimentos da caneta em relação ao padrão impresso
no papel, chamado de área de captura, que é uma matriz
de pontos. Ele reconhece o ID único do padrão, criando
uma ligação lógica entre caneta, papel e a transação, 
permitindo uma versão eletrônica altamente legível do 
documento a ser criado com a assinatura, mas sem a 
necessidade de digitalizar o documento manualmente.
A informação contida na caneta é enviada ao 
PlanetPress e pode ser usada em qualquer processo de
negócios. Por exempo, uma versão eletrônica do 
documento assinado pode ser enviado para um sistema de
gerenciamento de documentos (GED), ao mesmo tempo
uma confirmação de entrega é enviada para a contabilidade,
uma via da fatura é impressa, uma cópia é enviada por
e-mail para o cliente, etc. Tudo isso automaticamente, com
a capacidade de automação de processsos do PlanetPress 

Microsoft SharePoint®

SharePoint® É um software de gerenciamento de 
conteúdo. Ele permite que grupos possam configurar um
espaço centralizado para compartilhamento de documentos 
protegido por senha. Documentos podem ser 
armazenados, baixados e editados, para então serem 
enviados para continuar a compartilhar e colaborar.

Usando PlanetPress, os usuários podem estabelecer os 
processos automatizados para recuperar documentos 
do SharePoint ® em qualquer ponto do ciclo de vida do 
documento para além de processar, enviar documentos
para o SharePoint ® automaticamente, junto com o
índice, fazendo com que o documento seja 
instantaneamente disponível e possa ser localizado 

LaserFiche®

Laserfiche ® é um sistema de gerenciamento de 
documentos que fornece um sistema de arquivamento 
seguro e flexível com recursos de indexação e recuperação
e capacidade de anotar e distribuir. Ele tem dois 
componentes: o servidor Laserfiche ®, que hospeda o 
local onde os documentos são armazenados, e o Cliente 
Laserfiche ®, que serve como a interface do usuário com 
o local onde os documentos são armazenados. Com 
PlanetPress, documentos transacionais são publicados 
automaticamente, juntamente com seus valores de 
índice em um servidor Laserfiche ®, onde são 
imediatamente disponíveis para pesquisa e recuperação 
de usuários a partir da interface Laserfiche ®.

Tem mais, a Objectif Lune desenvolve 
conectores especiais para aplicações
populares para fazer a integração
a mais perfeita possível 



Todas as marcas exibidas
são propriedade de seus respectivos donos.

       © 2014 Objectif Lune Incorporated. Todos os direitos reservados.http://planetpress.objectiflune.com

PlanetPress®
Objectif Lune Software

PrintShop Mail

PrintShop Mail é uma solução VDP promocional da 
Objectif Lune usado para a criação e impressão em 
alta velocidade de documentos com dados variáveis 
promocionais e mala direta de alto volume.

A ferramenta de fluxo de trabalho do PlanetPress pode 
ser usada em conjunto com o PrintShop Mail para fins 
de automação. Em essência, os usuários do PrintShop 
Mail podem utilizar o PrintShop Mail Design para criar 
documentos promocionais e o PlanetPress para  
automatizar a mala direta e as operações de impressão.
Além disso, o PrintShop Mail Web pode enviar sua
saída diretamente para a ferramenta de fluxo de 
trabalho do PlanetPress para fins de automação e
pós-processamento.

Microsoft Word®

Word® é a solução de processamento de texto da 
Microsoft® . Amplamente utilizado ao redor do mundo, 
muitas pequenas empresas utilizam ele para criar 
formulários comuns de escritório e documentos 
transacionais. Apenas disponível no PlanetPress 
Production, este plug-in permite a conversão de 
qualquer documento do Word ® em um PDF que pode 
ser usado nos processos da ferramenta de fluxo de 
trabalho do PlanetPress . Uma mala direta pode ser
executada como uma tarefa do fluxo.

Microsoft Excel®

Excel® é um software de planilha da Microsoft® 
comumente usado em ambientes de negócios em 
todo o mundo. A maioria dos bancos de dados podem 
consultar o formato de saída do  Excel ® tornando-se 
uma boa opção para usar dados de várias fontes em 
um processo automatizado .
Qualquer processo criado pela ferramenta de fluxo do 
PlanetPress pode complementar um serviço de
arquivos de metadados recuperando dados apartir 
de uma planilha Microsoft Excel®, podendo 
adicionar, acrescentar ou substituir metadados já 
existentes em um processo.
Por exemplo, uma empresa pode ter um banco de 
dados legado que não contém o endereço de e-mail
de cliente, e uma aplicação CRM com informações 
de contato do cliente, inclusive endereços de e-mail.
Nesse caso, os endereços de e-mail podem ser extraidos
do Excel®  e usado para complementar as informações
incompletas do banco de dados legado.

PB FIRST™

PB FIRST™ significa Ferramenta de Importação,
Reformatação e Classificação de Arquivos da Pitney Bowes®.
É um aplicativo de correspondência eletrônica usado para 
ordenar, agrupar, separar e atualizar endereços e 
documentos. O conector PlanetPress’s PB FIRST™ permite 
o uso do PB FIRST™, sem a intervenção humana, para
preparação de envelopes para correio e limpeza de endereços
de correspondências. Usando o PlanetPress, os usuários
PB FIRST™  podem administrar todo o processo citado acima, 
incluindo processamento de contagem e itens rejeitados.

Um documento PlanetPress Design pode usar a informação 
fornecida pelo PB FRIST™ para criar um código de barras 
CEP+4 postnet incluindo um código de barras de controle
de entrega.

  SureTrac™

SureTrac™ É uma solução de software da Pitney Bowes® para
ser usado com insersoras modelo DI900/DI950. 
Ele garante a integridade da correspondência e permite
rastreamento, reimpressão e relatórios.

SureTrac™ ajuda a garantir que cada envelope contenha os 
dados que o mesmo deveria conter, que nenhum item está 
perdido, e que cada beneficiário receba exatamente o que 
ele deve receber. Com PlanetPress, os usuários podem 
podem aproveitar ao máximo a solução de software
Pitney Bowes®’s SureTrac™ . Com o conector 
“Criador MRDX” e os códigos OMR Scanner Pitney Bowes®,
a ferramenta de fluxo de trabalho do PlanetPress pode 
registrar um serviço no servidor SureTrac™ , transferindo  
informações sobre o trabalho e se o mesmo já está 
terminado, bem como as características de integridade 
utilizados pela SureTrac™.




