Wat is er nieuw?
Wat is PlanetPress Connect?
PlanetPress Connect is dé oplossing van Objectif Lune voor het automatiseren van bedrijfsprocessen
en op data gebaseerde communicatie. PlanetPress Connect hanteert dezelfde filosofie als de voorgang,
PlanetPress, maar gaat verder door de krachtige mogelijkheden voor samenstelling en uitvoer naar e-mail
en internetkanalen te brengen. PlanetPress Connect leest de uitvoer van al uw huidige systemen in en
geeft u de tools en vrijheid om gegevens te gebruiken zoals u dat wilt. Het produceren en versturen van
zeer gepersonaliseerde communicatie, ongeacht het formaat: drukwerk, internet, e-mail, SMS of e-form.
*Klanten van PlanetPress met OL Care kunnen gratis naar PlanetPress Connect Print alleen upgraden of upgraden
naar een volledige full-channel versie.

Een perfecte Geautomatiseerde Bedrijfscommunicatie-toolset

DM

DataMapper
De ontbrekende link tussen uw data
en uw variabele data-documenten

De DataMapper kan data van verschillende bronnen
en formaten standaardiseren.
• C
 reëer een set-up voor het extraheren van data en gebruik het
met meerdere documenten, aangezien de designstap niet meer
verbonden is aan datamapping.
• S
 tandaardiseer de data van meerdere systemen met het nieuwe
Unified Data Model. Waar de data ook vanuit afkomstig is, het
zal er hetzelfde uit zien.
• V
 astleggen en lezen van data van bijna alle bronnen of
formaten: PCL (optioneel), ASCII, print streams, hot folders,
e-mails, HTTP-verzoeken, PDF’s of database exports.
• A
 utomatiseren van bedrijfsprocessen op basis van inkomende
documenten door datamapping van communicatie van
leveranciers en klanten.

Workflow
Waar het allemaal plaatsvindt
De Workflow-module automatiseert taken zoals uitvoerproductie
voor alle context via een eenvoudige drag-and-drop interface.
Het Workflow-programma is bijgewerkt om naadloos
samen te werken met de nieuwe Designer.
• Starten van interne processen met internetformulieren.
• B
 eheren van de progressie van dynamische en
gepersonaliseerde internetpagina's waarbij een
ontwikkelingscode niet nodig is.
• S
 tarten van de document workflow vanaf uw mobiele toestellen
met behulp van Capture OnTheGo.

D

Designer met meerdere kanalen
Creëer al uw bedrijfscommunicatie
op één plek

Met Designer krijgt u een krachtig compositieprogramma voor het
maken van sjablonen voor drukwerk, e-mail en internet, waarbij elk
element kan verschillen,gebaseerd op de verschillende,
door u ingestelde, voorwaarden.
Geen expert? De Designer is gebruikersvriendelijk en perfect
voor dagelijks gebruik.
• P
 rofiteer van twee nieuwe media: blijf drukken maar stuur
communicaties ook via het internet of HTML e-mails.
• B
 ereik verschillende materialen voor zonder dat hier specifieke
expertise voor nodig is, met behulp van wizards. Bijvoorbeeld,
ontwerp tabellen met window en orphan controle in één enkele
klik.
• C
 reëer content, afbeeldingen, codesnippets en andere bronnen
in één keer en gebruik ze vervolgens in andere designs en
contexten.
• V
 oeg betaalknoppen toe aan PDF's, e-mails of internetpagina's
en versnel de transactieprocessen.
Geavanceerde gebruikers kunnen tevens werken met onbeperkte
coderingsmogelijkheden.
• D
 e designer is HTML en daarom kunnen resources op basis
van- en JavaScript-op het internet gevonden worden voor code
snippets en voor externe verbindingen voor mapping, het weer
of andere internetdiensten.
• Het op nul beginnen bij het opnieuw opzetten van hele designs
behoort nu tot het verleden U kunt door u gemaakte code
snippets hergebruiken in andere sjablonen.

O

Output-generator
Flexibele output over meerdere kanalen

De Output Module regelt de output-generering voor alle context.
• D
 e Output Module is onze nieuwe multi-channel samenstellingengine. Er kan output mee gemaakt worden voor drukwerk,
e-mail, internet en mobiel via één enkele gegevensbron of door
het combineren van meerdere gegevensbronnen in een uniform
gegevensmodel waardoor een gemengde output-creatie
mogelijk is.
• O
 ntwerp documenten vooruit en gebruik Workflow voor het
maken van lights-out op datagebaseerde en conditionele multichannel output (drukwerk, internet of mobiel).
• P
 laats uw documenten automatisch op uw mobiele toestellen
en gebruik ze op locatie met Capture OnTheGo.
• D
 ruk vanaf ieder toestel af met behulp van interne
drukwerkstromen (PS, PDF, VPS) plus PCL.
• Z
 org voor schaalbare prestaties - voeg een performance-pakket
toe of upgrade naar PReS Connect. PReS Connect is 100%
compatibel met PlanetPress Connect en kan gebruik maken van
PlanetPress Connect-sjablonen.
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