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Wat is nieuw?

Eén tool voor het printen van variabele gegevens  
en promotionele e-mails
Met PrintShop Mail Connect is het veel gemakkelijker om documenten  
in dezelfde stijl te houden en het ontwerpen gaat sneller.

•   Gebruik één interface om al uw promotionele communicatiemateriaal 
samen te stellen en te ontwerpen

•   Gebruik een gedeelde set resources voor e-mail en print

Profiteer volop van alle mogelijkheden  
die HTML te bieden heeft
Nu HTML/CSS/JavaScript worden gebruikt als onderliggende architectuur 
voor PrintShop Mail, heeftt u meer flexibiliteit en controle. Iedereen in het 
bedrijf kan er nu mee werken.

•   Laat het ontwerpen over aan de vormgever en teksten aan de schrijver.  
U bent geen programmeur? Dankzij onze gebruiksvriendelijke interface  
met slepen en neerzetten loopt u geen risico de templates te beschadigen 
door tekst in de programmacode te wijzigen.

•   Gebruik meer resources online en haal inhoud zoals kaarten  
en grafieken op van het web en neem ze op in uw lay-out.

Beheer eenvoudig OMR-stuurcodes en versnel  
de voorbereiding van e-mail
PrintShop Mail Connect verbetert de integriteit van uw mailings met OMR-
codes en verkort de voorbereidingstijd ervan.

•   Voeg de juiste code toe op de juiste plaats  
om uw couverteermachine goed aan te sturen

•   Beheer variabele aantallen pagina’sautomatisch

Benader uw klanten persoonlijk
De tijd van generieke massacampagnes is voorbij. U moet voortaan uw 
communicatiemateriaal aanpassen op de doelgroep om de respons te 
verhogen en de leadkwaliteit te verbeteren. PrintShop Mail staat bekend  
om zijn grondige personalisatiefuncties. Met PrintShop Mail Connect  
beschikt u voor e-mail voortaan over dezelfde mogelijkheden.

•   Maak variabele afbeeldingen met dialoogvensters  
in plaats van programmacode

•   Doe uw voordeel met aanwijzen en klikken,

Maak sneller documenten
Dankzij stijl- en basispagina's kunt u met PrintShop Mail Connect sneller 
documenten maken en zijn veel gemakkelijker te wijzigen.

•   Beheer uw templates door inhoud opnieuw te gebruiken

•   Hergebruik briefpapier die u overal opnieuw kunt toevoegen



Oplossingen en opties

PrintShop Mail 
Connect

Performance- 
pakketten 
(maximaal 3)

PReS 
Connect

Snelheid

 Met PrintShop Mail Connect worden 
complexe taken met variabele gegevens 
sneller verwerkt en blijven de prestaties 
zelfs bij gebruik van grotere databases 
gehandhaafd.

Performancepakketten kunnen aan 
het product worden toegevoegd om 
de uitvoer te versnellen.  Wanneer 
performancepakketten met elkaar 
worden gecombineerd, gaat de uitvoer 
tot wel zeven keer sneller. 

Als u te maken hebt met grote volumes 
en complexe taken, kunnen AFP- en 
IPDS-uitvoer ook als opties worden 
toegevoegd.

 Als u grote volumes printdocumenten 
moet maken, kunt u eenvoudig upgraden 
naar PReS Connect. PrintShop Mail 
Connect, PlanetPress Connect en PReS 
Connect hebben voor het eerst dezelfde 
Designer.

Abonnement
Jaartarief. 
Onbeperkt gebruikt.

Licentie
Eénmalige betaling.  

Jaarlijks onderhoudscontract.
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Kies met optionele performanceopties  
de juiste oplossing

Wilt u liever alles in één keer vooraf betalen?  
Misschien geeft u de voorkeur aan een abonnement zodat u jaarlijks 
een kleiner bedrag kwijt bent? 
Kies de optie die bij uw behoeften past.

Kies een gepersonaliseerde oplossing voor meer 
flexibiliteit, tevredenheid en schaalbaarheid.
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