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0Bobjectif lune 

VISÃO GERAL 
 
15 ANOS DE PAIXÃO E INOVAÇÃO NA CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES QUE AJUDAM ORGANIZAÇÕES A 
DESENVOLVER, MANTER E EXPANDIR SEUS NEGÓCIOS 
 
A Objectif Lune cria soluções de software para ajudar as organizações a desenvolver, manter e expandir seus 
negócios maximizando o valor de suas comunicações.  
 
Fundada em 1993 em Montreal, Quebec, Canadá, a Objectif Lune é uma empresa privada. O escritório principal 
da empresa está localizado em sua cidade de origem e gradualmente estamos expandindo nossa presença 
mundial com a abertura de escritórios nos principais países do mundo.  
 

▪ Escritório principal em Montreal, Québec, Canadá, com 14 escritórios de vendas no mundo todo.  
▪ 60 funcionários em Montreal, 135 internacionalmente.  
▪ Instalações de P&D no Canadá e Holanda. 
▪ Líder no segmento médio do mercado (impressão de produção para desktop e folhas).   

no segmento de software de dados variáveis. 
▪ Top 10 para tamanho e rendimentos. 

 

PRESENÇA MUNDIAL 
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NOSSAS SOLUÇÕES E CAMPO DE ATUAÇÃO 
Cada documento enviado a um cliente é uma oportunidade de um novo negócio. Essas comunicações podem ser 
categorizadas em dois tipos diferentes: promocionais ou transacionais. 
 

 
VDP PROMOCIONAL 

VDP promocional refere-se a documentos 1:1 e 
colaterais de marketing. 

 
As comunicações promocionais são uma forma de 

prospecção. Quando uma organização envia 
panfletos, cartões ou brochuras; por e-mail ou mala 
direta, está buscando promover seus produtos ou 

serviços esperando atrair clientes 

 
VDP TRANSACIONAL E TRANSPROMO 

VDP transacional refere-se a documentos que 
integram dados sobre transações, como faturas, 
declarações financeiras ou políticas de seguros.  

 
O VDP pode ser usado para otimizar as relações do 

cliente com conteúdo definido e relevante e 
aumentar a venda e vendas relacionadas de 

produtos ou serviços adicionais, o que é tipicamente 
referido como comunicações Transpromo. 

 
 

AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO 
 

O VDP também engloba tarefas e aplicativos relacionados para otimizar a produtividade e reduzir gastos. 
Com relação ao VDP, a automação do fluxo de trabalho também se refere à distribuição automatizada de 

documentos de forma que seja adequada à preferência do cliente, seja impresso, por e-mail, ou fax. Também se 
refere ao arquivamento digital automatizado de documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUÇÕES PARA TODOS OS ASPECTOS DO VDP 
As empresas buscam maneiras de aumentar a retenção de clientes, criar rendimentos a partir da base de clientes 
existente, melhorar processos de negócios e aumentar a produtividade e rentabilidade; necessidades que não 
podem ser atingidas apenas através da personalização. Ao invés de desenvolver uma variedade de soluções 
separadas, tornando a oferta mais complexa, decidimos desenvolver soluções que se integrariam em qualquer 
infraestrutura e permitiriam aos usuários obter o máximo do VDP combinando-o com Automação do Processo de 
Negócios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Guia de Vendas PlanetPress Suite 
Página 5de 26 

Novembro de 2009 

VISÃO GERAL DO VDP 
DEFINIÇÃO TRADICIONAL DE VDP 
Uma forma de impressão sob demanda na qual os elementos como gráficos, imagens e textos mudam de uma 
peça de impressão para a próxima, usando informações de uma base de dados ou arquivo externo. 
 
.

 
 

Pode-se associar automaticamente o VDP com impressão promocional, como cartões, panfletos e outros produtos 
para mala direta. Mas o VDP também engloba comunicações de negócios, como faturas e declarações financeiras. 
Mesmo estes documentos variam em conteúdo, e às vezes em gráfico, de um receptor para outro. 
 

A ABORDAGEM OBJECTIF LUNE AO VDP 
Na Objectif Lune, temos uma definição levemente diferente para VDP. Acreditamos que a essência do VDP está 
em obter o máximo de dados do cliente para criar comunicações que trarão valores em todas as etapas do 
desenvolvimento do negócio. Seja um documento impresso, enviado por e-mail ou fax, é uma forma de 
comunicação. E estas comunicações podem ser combinadas com dados de clientes para impulsionar as vendas e 
rendimentos.  

 
 
Estas duas formas de comunicações tem objetivos e requisitos diferentes e as soluções usadas para criar estas 
comunicações são, portanto, diferentes. Este guia é direcionado para o PlanetPress Suite. 

MANTENDO A BASE DE 
CLIENTES EXISTENTE 

AUMENTANDO A BASE DE 
CLIENTES 

GANHANDO NOVOS 
CLIENTES 
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OS BENEFÍCIOS DO VDP 
O QUE HÁ PARA VOCÊ, COMO FORNECEDOR DE SOLUÇÕES? 
 

▪ Diferenciar-se da concorrência. 
▪ Construir relacionamentos mais fortes e mais significantes. 
▪ Fazer seu cliente ser bem sucedido. 
▪ Se você é vendedor de hardware, venderá mais impressoras e obterá mais acessos! 
▪ Se você é integrador de software, estará criando a base para um relacionamento frutífero. 

 

O QUE HÁ PARA SEUS CLIENTES? 
As empresas buscam maneiras de aumentar a retenção de clientes, criar rendimentos a partir da base de clientes 
existente, melhorar processos de negócios e aumentar a produtividade e rentabilidade. A personalização dos 
documentos realmente faz diferença; o receptor tem mais probabilidade de pegá-lo, aumentando assim as 
chances de que ele lerá a mensagem.  
 
O uso de VDP gera benefícios significantes: 
 

▪ 34% de aumento na taxa média de respostas. 
▪ 25% de aumento no valor de pedidos. 
▪ 48% de aumento de pedidos repetidos / retenção. 
▪ 35% de diminuição do tempo de resposta. 
▪ 32% de aumento de rendimentos / lucros. 

 
Adicione motores coloridos à mistura e os números falam por si mesmos: 
 

▪ O material colorido atrai 55% mais pessoas. 
▪ A cor ajuda 70% dos leitores a localizarem informações mais rapidamente 
▪ A cor aumenta o aprendizado e retenção em 78%. 
▪ A cor melhora o entendimento em 73%. 
▪ A cor aumenta o reconhecimento da marca em 80%. 
▪ Faturas coloridas são pagas 30% mais rápido. 

 
Quando você combina com Automação de Processo de Negócios, outros benefícios podem ser atingidos: 
 

▪ Aumento na eficiência operacional. 
▪ Redução de custos associados com distribuição de documentos. 
▪ Consolidação de operações de impressão. 
▪ Eliminação de erros devido a intervenções manuais. 
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SENDO UM REVENDEDOR 
 
Os revendedores Objectif Lune compartilham objetivos comuns: serem reconhecidos como fornecedores de 
soluções para se diferenciarem no mercado, capturar novos negócios e expandir sua clientela. Como fornecedor 
de soluções, o relacionamento que você constroi com seus clientes é diferente; é construído na resolução de 
desafios de negócios e em tornar-se um conselheiro chave.  Não só você estará expandindo seus serviços, 
aumentando a lealdade de seus clientes, mas também terá novas oportunidades de contatar clientes existentes 
ou prospectos.  
 
A tecnologia Objectif Lune pode ser implementada gradualmente, adaptando-se a cada necessidade dos clientes. 
É acessível e a curva de treinamento é curta. Com nossa ampla variedade de ofertas de treinamento 
personalizado, seu cliente rapidamente se sentirá poderoso.  
 
Para ter sucesso, concentre-se nos desafios de negócios que seus clientes enfrentam diariamente. Comece com 
problemas de impressão, e vá para gerenciamento de saída e processos, e-mails automáticos e/ou fax e 
finalmente, arquivamento digital. Assim que seus clientes compreenderem o tremendo potencial do PlanetPress 
Suite e seu impressionante retorno de investimento, seus clientes estarão prontos para todas as etapas do 
caminho. 

QUE VOCÊ GANHA 
▪ diferenciação. 
▪ oportunidades de margens mais amplas, maiores dentro de contas. 
▪ lealdade do cliente. 
▪ habilidade de atrair novos clientes. 
▪ crescimento dos rendimentos a partir de uma base existente de clientes. 

SEU PAPEL E RESPONSABILIDADES 
▪ identificar e qualificar prospectos. 
▪ seguir a lista de preços atuais Objectif Lune. 
▪ se necessário, trabalhar juntamente com a Objectif Lune nas vendas. 
▪ fornecer serviço pós-vendas básico aos clientes. 
▪ respeitar os termos e condições de nosso programa de parcerias. 

COMO SE TORNAR UM REVENDEDOR OBJECTIF LUNE 
Se você está interessado em se tornar um revendedor Objectif Lune, ligue para nós! Você encontrará uma lista 
de contatos ao final desse documento, ou visite nosso website em HUwww.objectiflune.com/contactUHpara obter as 
informações de contato dos escritórios próximos a você. 

NOSSO COMPROMISSO 
A Objectif Lune trabalhará com você para fornecer as ferramentas que você precisa para se tornar um fornecedor 
de soluções de sucesso. Os revendedores Objectif Lune possuem acesso a uma ampla variedade de serviços, 
como: 
 

▪ Portal de Parcerias Online. 
▪ Boletins mensais. 
▪ Licenças NFR. 
▪ Treinamento online gratuito. 
▪ Programas e atividades de marketing conjunto. 
▪ Assistência pré-vendas e pós-vendas dos especialistas OL 
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VISÃO GERAL DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS 
PARA REVENDEDORES 
SUPORTE PRÉ-VENDA E PÓS-VENDA, DEMOS ONLINE E 
WEBINARS 
 

PORTAL DE PARCERIAS 
Assim que você se torna um revendedor Objectif Lune, obterá acesso a nosso Portal de Parcerias online, que 
apresenta milhares de recursos, como webinars arquivados, folhas de dados e brochuras, apresentações em 
Power Point, amostras e demos, e muito mais!   
 

Os revendedores Objectif Lune podem se registrar em: HUhttp://extranet.objectiflune.comUH. 
 

Mais detalhes sobre o Portal de Parcerias podem ser encontrados em anexo a este documento. 
 

BOLETIM MENSAL 
Beyond Printing News foi desenvolvido para mantê-lo informado e compartilhar uma riqueza em ferramentas de 
vendas e marketing para nossas várias soluções de impressão de dados. Aceitamos qualquer contribuição ou 
sugestões que você tenha. Envie um lembrete rápido para HU olmarketing@ca.objectiflune.comUH. 
 

LICENÇAS NFR PARA A SUA EQUIPE 
A Objectif Lune pode fornecer licenças NFR para fins de demonstração. Para obter uma, entre em contato com 
seu gerente de contas OL. 
 
VERSÕES DEMO PARA CLIENTES 
A Objectif Lune oferece software para avaliação e demonstração que é totalmente funcional para todo o Suite, 
mas imprimirá apenas com uma marca d'água. O software de Avaliação terá um período de testes de 30 dias e é 
feito para o consumidor final. Ele pode ser baixado em nosso website. 
 
SUPORTE PRÉ-VENDAS 
A Objectif Lune fornece um suporte pré-vendas contínuo. Se necessário, seu gerente de conta Objectif Lune 
poderá acompanhá-lo nas visitas a clientes ou responder a qualquer dúvida que você tiver. 
 
SUPORTE PÓS-VENDAS 
A Objectif Lune oferece um suporte técnico mundial e programa de atualização chamado OL Care. Este programa 
é obrigatório para o primeiro ano em todas a licenças compradas.  
 
Com o OL Care, seus clientes se beneficiarão do conhecimento técnico de nossos Especialistas PlanetPress Suite e 
estarão garantidos a sempre terem acesso à última versão dos produtos da empresa. OL Care é sua porta de 
entrada para melhorias contínuas de produtos e as últimas características.  
 
Aberto de segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas, incluindo em feriados nacionais norte-americanos, o  OL Care 
Center está comprometido em fornecer a seus clientes toda a ajuda que eles precisam. Os Especialistas 
PlanetPress Suite Specialists podem ser contatados via: 
 

- Telefone 
(514) 875-5863 
 

- Web 
HUwww.objectiflune.com/supportwebU 

 
- Fórum 

HUwww.objectiflune.com/newsgroupU 
 
Além de obter acesso a assistência técnica, seus clientes também se beneficiarão de todos os lançamentos de 
manutenção, atualizações, e melhorias. 
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PLANETPRESS SUITE 
VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO 
 
PlanetPress Suite é uma solução completa de software que permite às organizações manterem e crescerem sua 
base de clientes por: 
 
CRIAR DOCUMENTOS DE NEGÓCIOS COM VALORES: 
 

▪ integrar conteúdo personalizado. 
▪ Usar marketing transpromo para aumentar as vendas e vender mais produtos. 

 
As empresas podem agregar valores a documentos de negócios usando as informações que possuem sobre seus 
clientes. Os usuários podem facilmente definir as regras de negócios determinando o conteúdo que aparecerá no 
documento, seja texto ou gráficos. E eles podem integrar rapidamente mensagens transpromo promovendo 
produtos adicionais e até mesmo tabelas dinâmicas do Microsoft® Excel 
 
DISTRIBUIR ESTES DOCUMENTOS EM UM FORMATO QUE SE ADEQUA MELHOR ÀS PREFERÊNCIAS DO RECEPTOR. 
 
Documentos PlanetPress Suite podem automaticamente ser enviados no formato mais adequado às preferências 
do receptor: seja por correio, e-mail ou fax. Estas informações normalmente se encontram em uma base de 
dados, e com o PlanetPress Suite, usuários podem facilmente definir seu fluxo de trabalhos de documentos de 
acordo.  
 
ARQUIVÁ-LOS EM UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS  
 
Documentos criados com o PlanetPress Suite podem ser impressos em qualquer impressora, enviados por e-mail 
ou fax, reduzindo os custos postais, e mesmo indexados e arquivados em sistemas de Gerenciamento Eletrônico 
de Documentos.  
 
E TUDO ISSO, SEM INTERVENÇÃO HUMANA! 
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ADICIONANDO VALORES A DOCUMENTOS DE NEGÓCIOS 
CRIA FACILMENTE OU ENRIQUECE O CONTEÚDO VARIÁVEL DE DOCUMENTOS DE QUALQUER TIPO. 
 
A criação dos documentos pode ser feita de duas maneiras: 
 
1- Os documentos podem ser criados desde o início na 

ferramenta de design do Suite, que vem 
gratuitamente com a compra de qualquer módulo 
de software PlanetPress Suite. Usando dados 
oriundos de fluxos de impressão, bases de dados, 
XML ou outros formatos, os usuários podem 
facilmente mapear os dados em um documento-
modelo e completar o design com texto e gráficos 
condicionais. 

 
2- A segunda opção que é exclusiva do PlanetPress 

Suite, permite aos usuários integrarem um 
documento existente criado com qualquer aplicativo 
do Windows, como Microsoft Word ou até mesmo 
InDesign. Uma vez que é importado para o 
PlanetPress Design, o documento pode ser 
enriquecido com qualquer coisa, de códigos de 
barra, marcas OMR e gráficos condicionais, ou pode 
ser redirecionado e integrado em um fluxo de 
trabalho de documento automatizado.  O 
PlanetPress Suite é a única solução no mercado que 
pode interpretar o conteúdo de documentos 
existentes de forma inteligente. Esta opção é ótima 
para clientes que possuem várias formas e não possuem tempo para recriá-las no PlanetPress Suite, e para 
aqueles que estão satisfeitos com a aparência de seus documentos, mas gostariam de melhorá-los. Uma vez 
que o conteúdo pode ser interpretado de forma inteligente, tudo é possível! 

 

AUTOMATIZAR A 
DISTRIBUIÇÃO 
OTIMIZAR A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS 
COM FLUXOS DE TRABALHO AUTOMATIZADOS. 
É claro, as comunicações de negócios não param com 
a criação e design de um documento.  Sua produção 
e distribuição é parte essencial e normalmente custa 
muito. Documentos criados com o PlanetPress Suite 
podem ser impressos em qualquer impressora, 
enviados por e-mail ou fax, reduzindo os custos 
postais, e mesmo indexados e arquivados em 
sistemas de Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos. Tudo é baseado na facilidade de criar 
regras de negócios e pode ser adaptado às 
necessidades de qualquer organização.  
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TRAZENDO VALORES PARA TODA A ORGANIZAÇÃO 
 
AS COMUNICAÇÕES COM OS CLIENTES AFETAM TODOS OS DEPARTAMENTOS DE UMA 
ORGANIZAÇÃO: 
A solução correta permitirá a seus clientes se comunicarem mais eficientemente com seus clientes atuais, assim 
como implementar rapidamente estratégias e processos para responderem a necessidades futuras. 
 
GERENTES DE NEGÓCIOS  
Transformam todas as comunicações em uma oportunidade de construir lealdade e aumentar as vendas. 
 

▪ Convertem dados em comunicações direcionadas e relevantes de negócios. 
▪ Cortam eficientemente os custos de processamento de documentos. 

 
EXECUTIVOS DE FINANÇAS  
Usam a tecnologia para criar rendimentos e benefícios com um retorno de investimentos rápido. 
 

▪ Reduzem custos com mão de obra e tempo de resposta da produção associada. 
▪ Aceleram o processo de distribuição, aceleram o pagamento e reduzem custos postais. 
▪ Usam arquivos digitais e reduzem os custos em atendimento ao consumidor. 
▪ Maximizam seu orçamento em marketing para criar oportunidades de vendas. 

 
TITULARES DE PROCESSOS  
Aumentam a produtividade e rentabilidade. 
 

▪ Melhoram processos existentes e reduzem atrasos na produção. 
▪ Fazem mais em menos tempo 

 
GERENTES DE MARKETING. 
Direcionam mais negócios com melhores comunicações. 
 

▪ Respondem rapidamente a oportunidades do mercado. 
▪ Melhoram facilmente documentos existentes. 
▪ Transformam documentos de negócios em veículos atraentes de propaganda com mensagens 

transpromo 
 
PROFISSIONAIS DE TI. 
Melhoram os processos de negócios sem mudanças no sistema local. 
 

▪ Implementam uma única e comprovada solução para todos os documentos e formulários. 
▪ Não modificam a infraestrutura e asseguram o cumprimento dos aplicativos de empreendimentos. 
▪ Automatizam tarefas e reduzem a carga de trabalho. 
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ESCALONAMENTO E POSICIONAMENTO DE 
PRODUTOS 
FERRAMENTAS DE FLUXO DE TRABALHO 
O PlanetPress Suite é formado por três ferramentas de fluxo de trabalho para automatização da distribuição de 
documentos e processos de fluxo de trabalho. As diferenças entre os três estão em suas capacidades de entrada 
e saída: 
 

 
PLANETPRESS WATCH  
A ferramenta ideal quando se usam dados como entrada e quando o aplicativo do servidor não pode ser 
modificado ou onde algum tipo de pré-processamento de dados e imagens, agendamento, manipulação ou fluxo 
de trabalho é necessário. Trabalha com dados como entrada, vindos de uma central, AS400 ou outro tipo de 
sistema central e saída apenas para impressoras licenciadas PostScript Objectif Lune. 
 
PLANETPRESS OFFICE 
Perfeito para muitos trabalhos pequenos de impressão onde você quer a habilidade de melhorar documentos não 
formatados OU pré-formatados e enviá-los para QUALQUER impressora do Windows onde o manuseio de páginas 
em papel não é necessário. Além de trabalhar com dados como entrada, também pode aceitar documentos pré-
formatados, criados com qualquer aplicativo do Windows. Também pode direcionar a saída para impressoras 
licenciadas PostScript Objectif Lune, assim como qualquer outra impressora usando um driver do Windows. 
 
PLANETPRESS PRODUCTION 
Assim como o PlanetPress Office, o PlanetPress Production pode aceitar dados e documentos como entrada e 
enviá-los para qualquer impressora, licenciada ou não. É a solução ideal para trabalhos de impressão maiores e 
mais sofisticados, usando dados ou documentos como entrada, e onde o PostScript otimizado é necessário para 
produzir arquivos menores, resultando em uma impressão mais rápida e melhor manuseio do papel.  
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MÓDULOS DE ACOMPANHAMENTO 
As ferramentas de fluxo de trabalho são complementadas por módulos de acompanhamento que você pode 
escolher dependendo das necessidades do seu cliente: 
 
PLANETPRESS DESIGN  
A ferramenta de design do Suite, permite aos usuários criarem documentos condicionais e vem gratuitamente 
com qualquer compra de módulo. Quando usado com o PlanetPress Office ou PlanetPress Production, o 
PlanetPress Design também permite aos usuários aplicarem as capacidades de fluxo de trabalho (ou 
características ou destaques) a seus PDFs formatados existentes ou documentos impressos do Windows, assim 
como permiti-los a melhorar estes documentos formatados com códigos de barras, gráficos e logotipos, números 
de páginas, mensagens de marketing direcionadas e controles de inserção de envelopes, adicionando valores sem 
necessidade de re-design do documento original.  
 

 
 
PLANETPRESS IMAGING  
Permite aos usuários gerarem versões em PDF, TIFF, JPG, 
VDX, PDF/X, PDF/A e AutoStore de documentos de dados 
variáveis, enviá-los por e-mail e/ou fax automaticamente e 
arquivá-los/indexá-los. Exige que uma das ferramentas do 
fluxo de trabalho seja instalada e inclui uma licença 
ilimitada da Ferramenta de Busca para usar a base de 
dados de arquivos e obter documentos múltiplos ou 
simples.  
 
 
 
 
 
LICENÇAS DE IMPRESSORAS PLANETPRESS   
Perfeitas para impressão em modo "impressora-centrada". 
O Processamento Printer Centric continua a ser a maneira mais eficiente de imprimir documentos em dados 
variáveis. Documentos PlanetPress* podem ser executados dentro da impressora PostScript, o que significa que 
podemos trabalhar com dados de quase qualquer sistema de servidor para produzir resultados sem gerar 
arquivos enormes de impressão.  
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
 
FERRAMENTAS DE FLUXO DE TRABALHO ORIENTADAS POR OBJETO 
As ferramentas de fluxo de trabalho PlanetPress Suite oferecem numerosos objetos embutidos fáceis de usar para 
simplificar a conexão e comunicação com quase qualquer aplicativo de empreendimento. Programas avançados e 
scripts podem ser escritos para um nível ilimitado de integração.  
 
SUPORTE PARA UMA AMPLA VARIEDADE DE ENTRADA DE DADOS E DOCUMENTOS  
O PlanetPress Suite permite que você trabalhe com quase todos os tipos de dados ou documentos. As emulações 
embutidas incluem dados de impressoras ASCII & Line, CSV, Database, Channel Skip, PDF e XML; você também 
pode implementar sua própria emulação nossa tecnologia de script – PlanetPress Talk. Assim que o PlanetPress 
Suite recebe os dados ou documentos, direciona o conteúdo do documento, distribuição e fluxo de trabalho 
dinamicamente. 
 
EXCLUSIVO DRIVER DO WINDOWS PARA ENTRADA 
As ferramentas de fluxo de trabalho PlanetPress Suite vem com seu próprio driver de impressora Objectif Lune 
para Windows. O driver é independente de aparelhos, assegurando que os documentos criados com qualquer 
aplicativo do Windows podem ser processados dinamicamente, modificados e melhorados antes da produção em 
virtualmente qualquer aparelho. O resultado final é um documento totalmente formatado, de conteúdo variado, 
direcionado para suas próprias regras de negócios, pronto para ser impresso, enviado por e-mail, fax, ou 
arquivado.F

* 
 
FERRAMENTAS DE MANUSEIO AVANÇADO DE PDF 
Combinados com nosso exclusivo driver para Windows, que possui a habilidade de criar PDFs de qualquer 
aplicativo para uso no PlanetPress Suite, nossos módulos de fluxo de trabalho oferecem muitas ferramentas de 
PDF para ajudá-lo a otimizar a produção. Você pode facilmente dividir, condicionalmente processar e até mesmo 
unificar documentos em um só. Use os documentos como são ou acrescente valor instantâneo com OMR, 
formatação de cores, escalonamento e duplicação; ou, com opções terceirizadas, realize limpeza de endereços 
para otimização postal.* 
 
SUPORTE PARA WINDOWS 
O PlanetPress Suite é executável no Windows Vista, XP e Server 2003. O PlanetPress Suite pode ser instalado em 
uma ou múltiplas estações de trabalho ou servidores (físicos ou virtuais) e ligado através de objetos de 
comunicação de fluxo de trabalho para trabalhar junto e distribuir o processamento em seu negócio. 
 

                                                     
* Disponível com o PlanetPress Office e PlanetPress Production apenas 
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CLIENTES ALVO 
IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES 
Normalmente nos perguntam, em quais mercados verticais estão seus clientes?  É claro, há algumas verticais 
onde fazemos mais negócios do que outros: Manufatura, Banco e Seguros, mas estes são, na verdade, uma 
aplicação horizontal. O motivo é simples; o PlanetPress Suite resolve problemas de impressão como substituição 
de impressoras antigas, utilização de formulários pré-impressos e caros, e melhora da eficiência com automação 
do fluxo de trabalho de documentos. Você encontrará estas oportunidades em qualquer indústria.  
 
Ao encontrar um cliente, há múltiplos indicadores que podem ser um sinal de um potencial para o PlanetPress 
Suite. Entre eles estão: 
 

▪ A presença de impressoras matriciais ou de linha. 
▪ A utilização de formulários pré-impressos. 
▪ Sem solução para o arquivamento eletrônico de documentos. 
▪ Volume de impressão médio a alto de documentos de negócios como faturas, ordens de trabalho, 

documentos relacionados a envios, etc. 
 
Se você encontrar alguma das situações acima, terá uma abertura para apresentar o PlanetPress Suite. Algumas 
das perguntas que você poderá fazer para iniciar o processo de qualificação são: 
 

Você gostaria de reduzir seus gastos através… 
 
▪ Remoção de suas impressoras matriciais ou de linha? 
▪ Eliminar o uso de formulários pré-impressos caros? 
▪ Enviar seus documentos por e-mail ou fax? 
▪ Mudar seus documentos você mesmo de forma rápida e fácil? 
▪ Obter descontos avançados em postagem? 

 
Você gostaria de adicionar valor extra… 

 
▪ Adicionando marcas de integridade para máquinas de dobraduras ou preenchimento? 
▪ Adicionando códigos de barras para malas diretas, armazenamento ou envio? 
▪ Arquivando seus documentos? 
▪ Adicionando mensagens promocionais a seus documentos para aumentar a venda de outros 

produtos? 
▪ Automatizando o fluxo de trabalho de seus documentos? 
▪ Automaticamente adicionando documentos de suporte ou termos e condições? 
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QUALIFICANDO UM CLIENTE POTENCIAL 
DEFININDO SUA ESTRATÉGIA DE VENDAS 
Assim que você identifica uma oportunidade, a estratégia de vendas normalmente pode ser classificada em uma 
ou mais das seguintes categorias: 
 

1. Substituição de tecnologia. 
2. Automação e melhoria do fluxo de trabalho de documentos. 
3. Aplicações típicas. 

 
O caso de abordagem e negócios que você terá de construir será levemente diferente dependendo do desafio de 
negócios que você está tentando solucionar. 

ABORDANDO PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 
Quando você olha para uma substituição tecnológica, poderá focar o impacto, ou substituição da impressora a 
laser principal. Por muitos motivos, muitas organizações ainda possuem impressoras de impacto em seus 
armazéns ou outros departamentos. É uma boa maneira de apresentar o PlanetPress Suite, uma vez que o 
retorno de investimento é fácil de demonstrar, especialmente se o cliente estiver usando formulários de negócios 
multi-partes.  
 
Também há muitas impressoras principais a laser no campo. Mudando para um sistema de impressão aberta e 
PlanetPress Suite, os clientes obterão autonomia e reduzirão seu tempo de desenvolvimento. Eles terão acesso a 
uma solução que dará a eles flexibilidade e várias funcionalidades. Nos dois casos, o retorno do investimento é 
bem fácil de ser demonstrado. 
 
INICIE PERGUNTANDO AO CLIENTE O QUE ELE GOSTARIA DE FAZER 
 
Poupar gastos? 

▪ Substituir cabeçalhos pré-impressos? 
▪ Enviar seus documentos por e-mail? 
▪ Enviar seus documentos por fax? 
▪ Fazer ele mesmo as mudanças do modelo? 
▪ Aproveitar os descontos de postagem de correio? 
 

Adicionar valor extra? 
 

▪ Adicionar marcas de integridade para máquinas de dobraduras ou preenchimento? 
▪ Adicionar códigos de barras para malas diretas, armazenamento ou envio? 
▪ Arquivar seus documentos? 
▪ Acrescentar mensagens promocionais a seus documentos? 
▪ Automatizar o fluxo de trabalho de seus documentos? 
▪ Automaticamente adicionar documentos de suporte ou termos e condições? 

 
Se o cliente estiver usando impressoras matriciais ou de linha, está usando formulários múltiplos pré-impressos, 
um enorme item periódico do orçamento. Aqui estão algumas perguntas que podem ajudá-lo a determinar o 
retorno do investimento e construir o caso de negócio: 
 

▪ Quantos formulários diferentes você usa aqui? 
▪ Quantos formulários de cada você usa por mês? 
▪ Quantas partes existem para cada formulário? 
▪ Quanto você paga para cada formulário? 
▪ Você os seleciona a mão? Quanto tempo isso demora e com qual frequência precisa ser feito? 
▪ Quantos formulários foram descartados recentemente devido a mudanças, erros ou outros motivos? 
▪ Quantos formulários são desperdiçados mudando os estoques ou recarregando a impressora? 
▪ Você gostaria de mudar a aparência dos formulários? 
▪ Você gostaria de mudá-los frequentemente por motivos especiais ou outros motivos? 
 



 
 

Guia de Vendas PlanetPress Suite 
Página 17de 26 

Novembro de 2009 

PROPONDO AUTOMAÇÃO E MELHORIAS NO FLUXO DE 
TRABALHO DE DOCUMENTOS 
Implementar uma solução para simplificar e otimizar a criação, gerenciamento e distribuição de documentos de 
negócios deve resolver os verdadeiros problemas do negócio sem acrescentar despesas operacionais. A solução 
correta permitirá a seus clientes se comunicarem mais eficientemente com seus clientes atuais, assim como 
implementar rapidamente estratégias e processos para responderem a necessidades futuras. Dos proprietários de 
processos ao pessoal do marketing, todos serão beneficiados com o PlanetPress Suite.  
 
Há muitas maneiras de introduzir o PlanetPress Suite a um cliente; abaixo estão algumas perguntas que podem 
ser interessantes de serem feitas, dependendo com quem você está falando: 
 
GERENTES DE NEGÓCIOS  
 

▪ Você utiliza inteligência de negócios e informações dos clientes para aumentar as vendas? 
Certificar-se de que suas comunicações satisfazem os padrões mais altos pode ser confuso e até 
mesmo opressivo. É por isso que muitos gerentes de negócios confiam no PlanetPress Suite para 
esta tarefa importante. O PlanetPress Suite preenche a falha entre aplicativos de empreendimentos 
e comunicações de clientes, e o ajuda a obter o máximo de sua inteligência de negócios que foi 
obtida com muito esforço. 
 

▪ Você gostaria de cortar os gastos de processamento de documentos? 
Forneça a seus empregados as ferramentas para serem proativos e expandirem suas qualidades 
mais valiosas. Melhore as comunicações com os clientes e forneça documentos usando formatos e 
canais baseados na preferência de cada receptor, enquanto transforma toda a comunicação com 
sua base de clientes em uma oportunidade de construir lealdade e aumentar vendas. 
 

EXECUTIVOS DE FINANÇAS  
 

▪ Você gostaria de reduzir os custos de mão de obra e tempo de retorno associado da produção? 
Utilizando a tecnologia correta para automatizar a distribuição de documentos, você pode melhorar 
a produção, assim como seu fluxo de caixa. 
 

▪ Você gostaria de acelerar o processo de distribuição, acelerar o pagamento e reduzir os custos 
postais? 
Com menos atrasos na produção, as faturas chegam ao correio mais cedo, e você pode agendar os 
rendimentos mais rápido. Com a distribuição eletrônica, também acelera o pagamento e reduz os 
gastos postais. 

 
▪ Você está interessado em reduzir seu orçamento de marketing enquanto cria oportunidades de 

vendas? 
Use suas faturas existentes para promover produtos ou serviços adicionais. É comprovado: a 
personalização gera maiores taxas de respostas, o uso de transpromo aumenta a repetição de 
pedidos e a entrega de documentos baseados nas preferências dos seus clientes aumenta a 
lealdade.  
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PROPRIETÁRIOS DE PROCESSOS  
Aumentam a produtividade e rentabilidade 
 

▪ Você gostaria de melhorar os processos existentes e reduzir atrasos na produção? 
Usando a automação, os trabalhos são feitos mais rápido; as faturas são emitidas mais 
rapidamente; e sua empresa obtém rendimentos mais cedo. Melhore seus sistemas locais sem se 
preocupar com o fluxo de trabalho existente e afetar aplicações e prazos de produções.  

 
▪ Você gostaria de fazer mais em menos tempo? 

Com o PlanetPress Suite, você pode desenvolver processos de melhores práticas e fazer mais - 
muito mais - em menos tempo e surpreendentemente com menos modificação de sua infraestrutura 
existente. Direcione o fluxo de trabalho para uma eficiência operacional, reduza a mão de obra 
manual através da automação, e aumente a produtividade, precisão e capacidade.  
 

 
GERENTES DE MARKETING 
 

▪ Você pode se adaptar e responder às oportunidades do mercado rapidamente? 
Com o PlanetPress Suite, acrescente valor rapidamente às aplicações existentes, sem custos ou 
tempo adicional. Comunique promoções ou produtos especiais ligados aos hábitos de compras e use 
mensagens relevantes e personalizadas para aumentar a repetição de pedidos, retenção de clientes 
e valor médio de pedidos.  
 

▪ Você gostaria de melhorar facilmente os documentos existentes? 
Implemente facilmente e automaticamente as mudanças que deseja, assegurando a consistência da 
marca e conteúdo. Com alguns cliques, acrescente valor a um documento existente, com regras de 
negócios fáceis de criar e sem alterar a aplicação principal. 

 
▪ Você está interessado em implementar uma estratégia de marketing transpromo? 

Adicione mensagens variáveis, gráficos e mensagens transpromo feitas exclusivamente para o perfil 
do receptor para aumentar as vendas O PlanetPress Suite avalia automaticamente o espaço 
disponível e aplica o conteúdo apropriado sempre, e de acordo com as normas da marca.  

 
PROFISSIONAIS DE TI 
 

▪ Você gostaria de implementar uma única e comprovada solução para todos os seus documentos e 
formulários sem mudar os sistemas do local? 
O PlanetPress Suite modifica sua infraestrutura atual com pouca ou nenhuma mudança aos 
sistemas. Se você procura uma solução adaptada para um modelo de trabalho pesado, ou uma que 
suporte os últimos aplicativos de e-commerce e web, o PlanetPress Suite se adapta a todas as 
necessidades e todas as plataformas. 
 

▪ Você está interessado em tarefas automatizadas e reduzir sua carga de trabalho? 
Os proprietários de processos e departamentos podem gerenciar a funcionalidade que precisam, 
como design de documentos e mensagens, sem afetar os aplicativos principais. Crie processos para 
automatizar as tarefas recorrentes, reduzindo assim a carga de trabalho e intervenção manual. 
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OBJETIVAR OS APLICATIVOS 
Qualquer comunicação de negócios pode ser otimizada; mesmo uma simples fatura! Com o PlanetPress Suite as 
possibilidades são infinitas; as faturas podem conter gráficos variáveis, códigos de barras, linhas OMR, texto ou 
páginas impressas condicionalmente dependendo das informações contidas no sistema de dados. 
 
O PLANETPRESS SUITE OFERECE UMA VARIEDADE DE POSSIBILIDADES PARA UMA AMPLA VARIEDADE DE APLICATIVOS 
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Além disso, os usuários podem: 
 

▪ Gerar uma versão eletrônica dos documentos impressos para arquivá-los digitalmente. Integrar 
facilmente uma solução terceirizada para pré-selecionar e limpar endereços de correio  

▪ Enviar os documentos no formato preferido pelos receptores, seja por correio regular, e-mail ou fax, 
automaticamente 
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APENAS SIGA A TRILHA DE PAPEL E VOCÊ VERÁ AS OPORTUNIDADES! 
 
Considere o documento ou formulário como um ciclo de vida. A maioria dos documentos transacionais hoje são 
produzidos em formulários pré-impressos. Tais formulários devem ser projetados e comprados em lotes para 
obter um bom preço. É como investir seu dinheiro num armazém.  
 
Quando são necessários, são obtidos, distribuídos, impressos e normalmente fechados e enviados manualmente. 
Algumas partes são então armazenadas e enviadas por correio. Algo muda, sua empresa se muda, há uma 
mudança nos termos e condições, um novo campo é necessário no formulário, o que acontece? Os formulários 
são descartados (seu dinheiro) e o processo de re-design inicia.  É um círculo vicioso e caro! 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO PLANETPRESS SUITE 
 
Muitas histórias de sucesso estão disponíveis na seção "Clientes/Estudos de Casos" em nosso website, assim 
como em nosso Portal de Parcerias. Aqui estão algumas: 
 
AUDI 
MANUFATURA 
20% DE REDUÇÃO NOS CUSTOS DE IMPRESSÃO 
 

▪ Desafio: buscar um sistema de gerenciamento de impressão 
▪ Requisito: migrar de impressoras matriciais para impressoras a laser com funcionalidades de 

arquivamento digital 
▪ Buscar substituir as impressoras matriciais e formulários caros pré-impressos 
▪ Incapaz de fazer mudanças rápidas em dados e imprimir para outros escritórios 
▪ Não ter solução para arquivamento digital 
▪ Conectividade com o novo sistema ERP  
▪ Tempo de implementação: duas semanas 
▪ Redução nos gastos em 20% 

 
ACTIONMAIL 
EMPRESA DE MARKETING 
ATINGIU 200% DE RETORNO DO INVESTIMENTO NO PRIMEIRO ANO DO USO DO PLANETPRESS SUITE 
 

▪ Desafio: precisava de uma solução que pudesse integrar múltiplos bancos de dados e fornecê-los 
através de uma variedade de mídias, juntamente com o fornecimento de relatórios complexos e 
automação do fluxo de trabalho 

▪ Descobriu que o PlanetPress Suite oferecia mais flexibilidade do que as alternativas que eles 
pesquisaram 

▪ A solução precisava suportar suas impressoras com papéis cortados e direcionar altos volumes de 
saída variável e colorida 

▪ Curva de aprendizado curta 
▪ O PlanetPress Suite integrou-se diretamente com seu ambiente existente, ligando-se a seus 

aplicativos de fax e web para fornecimento eletrônico automatizado 
▪ O PlanetPress Suite ajuda a Actionmail a produzir aproximadamente 3,5 milhões de páginas por 

ano, representando aproximadamente dois terços da saída total de documentos 
▪ A maior parte do volume são declarações financeiras variáveis, que não permitem erros 
▪ Dentro do primeiro ano de execução do PlanetPress Suite, a Actionmail gerou $100 mil (dólares da 

Nova Zelândia) de rendimento de um único cliente, um retorno de investimento de mais de 200% 
 
DICOM EXPRESS 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA 
COMO UMA GRANDE EMPRESA DE FORNECIMENTO AUMENTOU O VALOR DE SEU PRINCIPAL VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO COM O 
PLANETPRESS SUITE! 
 

▪ Desafio: precisava de uma solução flexível e econômica em VDP, com características de edição de 
documentos e gerenciamento da distribuição de saída 

▪ Para a Dicom Express, o PlanetPress Suite foi a solução de escolha. 
▪ As faturas anteriormente produzidas por três aplicativos diferentes agora são enviadas de uma só 

vez. 
▪ Economias significantes apenas em taxas de postagem 
▪ Eliminação dos erros devido a intervenções manuais 
▪ Eficiência do fluxo de trabalho de operações aumentada grandemente 
▪ Processo de tarefas de impressão otimizado 
▪ Habilidade em usar divisão de tarefas e equilíbrio das filas para produção otimizada 
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GAZ MÉTRO 
UTILITÁRIOS 
O PLANETPRESS SUITE AUMENTOU A FLEXIBILIDADE PARA UM LÍDER EM GÁS NATURAL 
 

▪ Principal distribuidor de gás natural em Quebec (97% do mercado) 
▪ Fatura total de aproximadamente 2 bilhões de dólares canadenses por ano 
▪ Necessidade primária: editar faturas 
▪ As contas eram codificadas em um modelo, os dados resultantes eram extremamente difíceis de 

modificar 
▪ O PlanetPress Suite trouxe flexibilidade na modificação de conteúdo e layout das faturas 
▪ As mudanças "agora só levam meio dia, quando levavam duas semanas". 
▪ "Agora é realmente fácil e rápido integrar ideias de marketing". 
▪ Contas mais eficientes graças à personalização 
▪ O PlanetPress Suite fornece integração direta com SAP, permite um melhor retorno e melhor 

processo de reimpressão 
▪ Com o PlanetPress Watch, a Gaz Métro pode automaticamente direcionar uma impressão para 

qualquer aparelho ou local ou para apresentação eletrônica pela web 
 
CADEIA DE FAST FOOD 
VAREJO 
O PLANETPRESS SUITE AUMENTOU O FLUXO DE TRABALHO PARA UM LÍDER MUNDIAL EM FAST FOOD 
 

▪ 1.375 restaurantes da cadeia com suporte mundial 
▪ Os requisitos de impressão diária incluíam: contas, manuais de treinamento, cheques MICR 

impressos, material com códigos de barras, declarações. 
▪ O PlanetPress Suite forneceu uma redução de 70% no tempo de retorno para impressão de cheques 

e declarações. 
▪ Eliminação de formulários caros pré-impressos. 
▪ O Planet Press Suite permitiu a impressão customizada de promoções e relatórios. 
▪ O tempo de processamento de impressão melhorou em 150% 
▪ O PlanetPress Watch direcionou o fluxo de trabalho de documentos 
▪ O PlanetPress Imaging fornece aos gerentes acesso em tempo real a informações críticas 

 
CADEIA DE FARMÁCIAS 
VAREJO 
O PLANETPRESS SUITE DESEMPENHA UM PAPEL PRINCIPAL NA CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO DE DADOS 
 

▪ Mais de 1.800 locais na América do Norte , assim como atendimento a mais de 15.000 asilos e 
casas de repouso. 

▪ Grande variedade de documentos para imprimir, incluindo documentos de seguros e financeiros, 
declarações, faturas, boletins, marketing pessoal, manuais de treinamento. 

▪ A arquitetura aberta do PlanetPress Suite assegurou a compatibilidade com os sistemas existentes 
sem adicionar software do provedor ou servidor. 

▪ Formulários pré-impressos e caros foram eliminados. 
▪ A estratégia de impressão centralizada resultou em 46.000 dólares de economias anuais em 

despesas relacionadas a impressão. 
▪ O PlanetPress Watch aumenta a eficiência do fluxo de documentos fornecendo os documentos aos 

receptores usando impressoras, e-mail ou fax. 
▪ O PlanetPress Imaging automaticamente arquiva documentos e elimina o custo da manutenção de 

cópias impressas. 
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CONSTRUINDO A PROPOSTA CORRETA 
 
O PREÇO DO PLANETPRESS SUITE COMPREENDE 7 COMPONENTES: 
 

FERRAMENTAS DE FLUXO DE 
TRABALHO 

 

 

 
 

 
MÓDULOS ACOMPANHANTES 

 

 

 

 
 

 
SERVIÇOS 

 

 

 
 
 
 

MÓDULOS E LICENÇAS DE SOFTWARE 
 
FERRAMENTAS DE FLUXO DE TRABALHO 
 
PRODUÇÃO PLANETPRESS 
Entrada:    dados e documentos     Saída: qualquer impressora, qualquer número 

Não exige licenças de impressoras, mesmo para impressoras PostScript. 
Solução ideal para grandes trabalhos de impressão a serem produzidos no tempo mais rápido possível enquanto 
controla o acabamento da página e oferece conveniência de impressão de qualquer tipo e número de 
impressoras. 
 
PLANETPRESS OFFICE: 
Entrada:    dados e documentos     Saída: qualquer impressora através de um driver do Windows® e 
impressoras licenciadas PostScript. 

As licenças de impressoras não são necessárias para impressão pelo Windows, mas são necessárias para 
impressoras PostScript. 
Solução ideal para volumes médios de impressão ou qualquer impressora que utilize driver do Windows sem 
licença, quando o controle básico das opções de finalização é suficiente. 
 
PLANETPRESS WATCH 
Entrada:    dados                             Saída: impressoras licenciadas PostScript (requer Impressoras 
Licenciadas) 
 
Solução ideal para processamento centrado de impressão para impressão de altos volumes de produção em uma 
única impressora ou para impressão e distribuição remota. 
 
MÓDULOS ACOMPANHANTES 
 
PLANETPRESS DESIGN 

▪ Gratuito com a compra de um 
módulo PlanetPress Suite 

▪ Pode ser instalado em um PC 
▪ Ferramenta de design para 

criar formas ou melhorar ou 
acrescentar valor a 
documentos existentes 

 

PLANETPRESS IMAGING 

▪ Só pode ser usado quando 
uma licença de ferramenta de 
fluxo de trabalho PlanetPress 
Suite é comprada 

▪ Usado como parte do fluxo de 
trabalho para gerar versões 
eletrônicas de documentos em 
formatos PDF, PDF/X, PDF/A, 
Tiff, JPEG, VDX, e AutoStore  

▪ Melhor instalado em um 
servidor dedicado ou 
juntamente com a ferramenta 
de fluxo de trabalho 
PlanetPress Suite 

 

LICENÇAS DE IMPRESSORAS 
PLANETPRESS 

▪ Ao usar impressão direta para 
uma impressora ou para 
impressão centralizada, a 
impressora precisará possui 
licença 

▪ O preço da licença da 
impressora é determinado por 
dois elementos, velocidade e 
quantidade 

▪ As impressoras devem 
suportar PostScript nível 2 ou 
3 
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SERVIÇOS 
 
OL CARE 
Assistência técnica e contrato de serviços. 
 
Todo o software PlanetPress Suite deve possuir um contrato anual OL Care quando vendido. Recomenda-se se 
você vender o PlanetPress Suite como parte de um contrato de aluguel/locação, que o número de anos do OL 
Care deve corresponder ao contrato de aluguel/locação. Observe que sob contrato de aluguel/locação, a licença 
do PlanetPress Suite não é transferível para um usuário final diferente. 
 
OL LEARN 
Treinamento 
 
Recomenda-se fornecer o tratamento para cada nova instalação de um componente do PlanetPress Suite. Há três 
tipos de treinamento: 
 
▪ Aulas na Objectif Lune (por aluno) ou no local (máximo de 5 alunos) 
▪ Sessão diária de treinamento customizado, na Objectif Lune ou no local 
▪ Sessões de E-learning 
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CONTATOS MUNDIAIS OBJECTIF LUNE 
 
Desenvolvimento de negócios e contatos de vendas 
 
 
Canadá  
 
 
 
 
 
 
América Latina 
 
 
EUA 
 
 
 
 
 
 
 
Europa, Oriente 
Médio e África 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ásia 

 
Objectif Lune Inc. 
2030 Pie-IX, Suite 500 
Montréal, QC 
Canadá H1V 2C8 
Q (514) 875-5863 
S (514) 342-5294 
 
Q +55 21 3563-3293 
S +55 21 3563-3293 
 
Objectif Lune, LLC 
300 Broadacres Drive,  
4th floor 
Bloomfield, NJ 07003 EUA 
Q +1 (973) 780-0100 
S +1 (973) 338-8885 
 
Objectif Lune UK Ltd 
The Hobble, Hayfield Business 
Park  
Aspley Guise, Milton Keynes  
Reino Unido MK17 8HS 
Q +44 (0) 1908 585461  
S +44 (0) 1908 288219 
 
Objectif Lune Asia Pty 
Level 4, Suite 404, Norwest 
Central 
10 Century Circuit, Baulkham 
Hills, NSW, 2153 
Austrália 
Q + 61 2 8852 2599 
S + 61 2 8852 2577

 
Charles Boulanger 
boulangerc@ca.objectiflune.com 
 
 
 
 
Christian Medeiros 
medeirosc@br.objectiflune.com  
 
Mike Beard 
beardm@us.objectiflune.com 
 
 
 
 
 
 
Colin Casey 
caseyc@uk.objectiflune.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuart Drysdale 
drysdales@au.objectiflune.com 

 
 
Contato de marketing 
Genevieve Paquette  
Gerente de Marketing Corporativo e Comunicações  
514‐875‐5863 x 691  
paquetteg@ca.objectiflune.com 



For more information contact 
your local office, or visit: 

www.objectiflune.com
All registered trademarks displayed are the property of their respective owners.

© 2009 Objectif Lune Incorporated.  All rights reserved.




