O que há de novo?
O que é o PlanetPress Connect?
O PlanetPress Connect é a principal solução da Objectif Lune para automatizar processos de negócios
e comunicações baseadas em dados. O PlanetPress Connect tem a mesma filosofia que o seu precursor,
o PlanetPress*, mas ele vai além, com os seus eficientes recursos de composição e saída para e-mail
e canais da web. Ele lê a saída do seu sistema e lhe fornece as ferramentas e a liberdade de que
você precisa para usar os dados da maneira que desejar. Produza e envie comunicações altamente
personalizadas, seja qual for o formato: impressão, web, e-mail, SMS ou formulário eletrônico.
*Os clientes do PlanetPress que contam com o OL Care ativo, podem fazer o upgrade gratuito para apenas o PlanetPress Connect Print, ou podem
fazer o upgrade para uma versão completa multicanal, por um valor reduzido.

Um conjunto perfeito de ferramentas automatizadas
de comunicação de negócios

DM

DataMapper
O link que faltava entre os seus dados
e documentos de dados variáveis

O DataMapper pode padronizar os dados de várias fontes e formatos.
• C
 rie uma instalação de extração de dados e use-a com vários
documentos, já que a etapa de design não está mais vinculada ao
mapeamento de dados.
• P
 adronize os dados provenientes de vários sistemas com o novo
modelo de dados unificado. Não importa de onde vieram os dados,
eles parecerão um mesmo dado.
• C
 apture e leia os dados a partir de praticamente qualquer fonte
ou formato: PCL (opcional), ASCII, fluxos de impressão, hot folders,
e-mails, solicitações HTTP, PDFs ou exportações de banco de dados.
• A
 utomatize os processos de negócios com base nos documentos
recebidos atravezdo mapeamento de comunicações de fornecedores
e clientes.

Workflow
Onde a mágica acontece
O módulo Workflow automatiza tarefas como a produção de output, para
todos os contextos, por meio de uma simples interface de arrastar e soltar.
A ferramenta Workflow foi atualizada para funcionar perfeitamente
com o novo Designer.
• D
 ispare processos internos com formulários web.
• G
 erencie o progresso de páginas web dinâmicas e personalizadas,
sem a necessidade de desenvolver códigos.
• Inicie o fluxo de trabalho do documento através de seus
dispositivos móveis com Capture OnTheGo.

D

Um Designer multicanal
Crie todas as suas comunicações de
negócios a partir de um mesmo ponto

Com o Designer, você conta com uma poderosa ferramenta de
composição para criar templates de impressão, e-mail e web, onde cada
elemento pode variar de acordo com as condições estabelecidas por você.
Você não é um especialista?
O Designer é fácil de usar e é perfeito para o uso diário.
• B
 eneficie-se de dois novos meios; continue a imprimir, mas comuniquese também através da web ou de um e-mail em HTML.
• P
 repare vários materiais com a ajuda dos assistentes, mesmo sem ter
conhecimentos específicos. Por exemplo, crie tabelas com apenas um
clique, utilizando o controle de órfãs e viúvas.
• C
 rie conteúdo, imagens, trechos de código e outros recursos apenas
uma vez e, em seguida, os use em outros projetos e contextos.
• Inclua botões de pagamento nos PDFs, e-mails ou páginas da web
e agilize processos transacionais.
Os usuários avançados também podem trabalhar com
os recursos de codificação ilimitada.
• C
 omo o designer é baseado em HTML e JavaScript, os recursos podem
ser encontrados na Internet para trechos de código e para conexões
externas ao mapeamento, tempo ou outros serviços da Web.
• R
 efazer projetos inteiros do zero é coisa do passado. Depois de criar
um trecho de código, você pode reutilizá-lo em seus outros modelos.

O

Gerador de saída
Saída flexível e multicanal

O módulo de saída controla a geração de saída para todos os contextos.
• O
 módulo de saída é o nosso novo mecanismo de composição
multicanal. Ele pode criar saídas para impressão, e-mail, web e celular
a partir de uma única fonte de dados, ou combinar várias fontes de
dados em um modelo de dados unificado, para permitir a criação de
saída combinada.
• C
 rie documentos com antecedência e utilize o Workflow para criar
saídas multicanal condicionais e baseadas em dados, com mínima
necessidade de intervenção humana (impressão, web ou celular).
• P
 ublique os seus documentos automaticamente nos seus dispositivos
móveis, e os use em campo com o Capture OnTheGo.
• Imprima em qualquer dispositivo usando fluxos de impressão nativos
(PS, PDF, VPS), opcionalmente PCL
• O
 btenha um desempenho escalável – acrescente um performance
pack ou faça o upgrade para o PReS Connect. O PReS Connect é 100%
compatível com o PlanetPress Connect, e pode usar os templates do
PlanetPress Connect.
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