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Quais as novidades?
Uma única ferramenta para impressão de dados variáveis e 
e-mails promocionais
PrintShop Mail Connect torna muito mais fácil garantir que os documentos 
são consistentes e acelera o tempo de criação.

•   Use uma única interface para criar e projetar todas as suas comunicações 
promocionais

•   Ter a capacidade de usar um conjunto compartilhado de recursos entre 
email e impressão

Tirar o máximo de proveito de todas as possibilidades 
oferecidas pelo HTML
Agora que arquitetura básica do PrintShop Mail é HTML / CSS / JavaScript, 
você ganha flexibilidade e controle. Agora é fácil para qualquer pessoa usar 
no escritório.

•   Deixar o projeto para o designer e o conteúdo para o escritor. Você não 
é um especialista em código? Com a nossa interface de Arrastar & Soltar 
tenha certeza de que não vai danificar o template, como as alterações não 
são feitas no código.

•   Use mais recursos on-line e pegue o conteúdo, tais como mapas e gráficos 
da web e os inclua em seu layout.

Gerencie facilmente as marcas de verificação (OMR) e 
acelere a preparação de email
O PrintShop Mail Connect melhora a consistência das suas correspondências, 
através de códigos OMR, e reduz o tempo necessário para a preparação das 
mesmas.

•   Adicione a marca certa no lugar certo para gerenciar sua pasta / insesora

•   Gerencie contagens de página variáveis automaticamente

Aproxime-se dos seus clientes
A era da campanha em massa genérica acabou e você precisa personalizar 
suas comunicações para aumentar as taxas de resposta e a qualidade. 
PrintShop Mail é conhecido por suas profundas capacidades de 
personalização. Agora, com o PrintShop Mail Connect, os e-mail recebem 
o mesmo tratamento.

•   Criar imagens variáveis utilizando caixas de diálogo em vez de expressões 
de programação

•   Tire proveito do método de ponto-e-clique

-15%

Crie documentos mais rapidamente
Com Estilos e master páges, PrintShop Mail Connect leva menos tempo para 
criar um documento e é muito mais fácil de gerenciar.

•   Manter seus templates com a reutilização de conteúdo

•   Crie cabeçalho reutilizáveis - como páginas que podem ser adicionadas em 
qualquer lugar que você deseje



Soluções e opções

PrintShop Mail 
Connect

Pacotes de  
desempenho 
(até 3)

PReS 
Connect

Velocidade

 Com o PrintShop Mail Connect, 
complexas tarefas com dados variáveis 
são processadas mais rapidamente e 
o desempenho é mantido mesmo com 
grandes bases de dados.

Pacotes de performace podem ser 
adicionados ao produto base para fazer 
com que a produção seja mais rápida. 
Quando combinado, os pacotes de 
performace aumentam a velocidade da 
produção em até 7 vezes! 

Se você está lidando com grandes 
volumes e tarefas complexas, saídas AFP 
e IPDS também podem ser adicionadas 
como opções.

 Se você precisa criar grandes volumes 
de documentos de impressão, você pode 
facilmente fazer o upgrade para o PReS 
Connect. Pela primeira vez o PrintShop 
Mail Connect, o PlanetPress Connect 
e o PReS Connect possuem o mesmo 
designer.

Subscrição
Taxa anual. 
Uso ilimitado.

Licença
Um pagamento apenas.  

Contrato de manutenção 
anual.
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Escolha a solução certa para as suas necessidades 
com opções de performace flexível

Você prefere pagar apenas uma vez?  
Talvez você prefira assinar e pagar uma taxa anual menor? 
Escolha a opção que se adapta às suas necessidades.

Escolha uma solução personalizada e ganhe  
flexibilidade, satisfação e escalabilidade!
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