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Wat doet OL
We lossen de uitdaging van het integreren
van ERP-, LOB- en mainframesystemen op.
Onze technologie treedt op als middleware tussen de
verschillende systemen van een organisatie en vergroot de
functionaliteit ervan zodat zakelijke processen bedrijfsbreed
kunnen worden geautomatiseerd.

We creëren, beheren, distribueren en
automatiseren transactiedocumenten.
Objectif Lune is gespecialiseerd in uitgaande
communicatie. Alle communicatie met klanten kan
multichannel, gepersonaliseerd, geautomatiseerd en
interactief verlopen.

We voegen waarde toe aan de meest
gebruikte bedrijfsprocessen.
We helpen onze klanten om over te stappen van
handmatige, op papier gebaseerde processen naar
geautomatiseerde, digitale processen. Dit gebeurt
stapsgewijs, zonder dat hun hele organisatie overhoop
wordt gehaald.

We zorgen dat alles kan worden geprint.
We leggen gegevens vast en extraheren deze uit
printstreams afkomstig van ERP- en andere systemen met
als doel documenten samen te stellen, ze te printen op
elk soort apparaat en ze zelfs naar ieder ECM-systeem te
pushen voor verdere verwerking.
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Belangrijkste mogelijkheden van OL
Bedrijfsprocessen automatiseren
Bedrijfsprocessen worden in de meeste bedrijven nog
steeds voornamelijk handmatig uitgevoerd en vereisen
veel papier. Elk bedrijfsproces heeft een bijbehorend
document: een inkooporder, een factuur, een
leveringsbewijs etc. Elk van deze transactiedocumenten
is erg belangrijk om de cashflow van een bedrijf in stand
te houden. Als ze verkeerd gearchiveerd worden of kwijt
raken, dan kan dit de bedrijfsvoering aanzienlijk vertragen.
Het omgaan met belangrijke documenten op papier is
foutgevoelig en erg tijdrovend. Dit probleem kan door
automatisering opgelost worden.
Door deze papieren processen te automatiseren worden
documenten digitaal geproduceerd en bewaard,
waardoor ze makkelijker zijn terug te vinden. Andere
processen, zoals goedkeuringen of facturering, kunnen
zelfs automatisch gestart worden. En tot slot, omdat
medewerkers niet langer alles handmatig hoeven te
verwerken, hebben ze meer tijd voor belangrijkere taken.
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Printen en versturen
Hoewel de meeste bedrijven hun bedrijfsactiviteiten
digitaliseren, zal papier niet helemaal verdwijnen. Zelfs
nu nog moeten organisaties hun transactiedocumenten
en bedrijfscorrespondentie betrouwbaar, efficiënt
en binnen erg krappe deadlines kunnen printen en
versturen. Onze oplossingen zorgen bij het printen van
transactiedocumenten voor automatisering, lagere
kosten, postintegriteit en portokortingen.

Digitale transformatie
Op het gebied van digitalisering moeten bedrijven
hun werkmethodes aanpassen om te voldoen aan
de behoeften van hun klanten. Ze moeten hun
technologieën, producten en services moderniseren.
Bovendien moeten ze anders gaan communiceren met
hun klanten.
Daarom voorzien we bedrijven van de vereiste
hulpmiddelen om over te stappen van print naar digitaal.
We helpen ze in kleine stapjes te veranderen, met één
proces of document tegelijk, door hun papierverbruik
te verminderen en repetitieve taken te automatiseren.
Dit alles gaat snel, efficiënt en met totale controle over
de opmaak en de kenmerken van elk document. Dit
bespaart veel tijd, geld en middelen maar wat nog
belangrijker is: het vergroot de klanttevredenheid.
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We bieden deze zelfde voordelen voor kleine taken,
zoals ad hoc bedrijfscorrespondentie, door ze via het
web samen te voegen. Dit vergroot de printvolumes
en maakt het mogelijk repetitieve, handmatige taken te
automatiseren.

Transactiedocumenten geschikt
maken voor mobiel gebruik
Onze klanten gebruiken onze technologie om hun op
papier gebaseerde transactiedocumenten voor klanten
om te zetten in digitale documenten voor tablets.
Het gaat hierbij onder andere om werkopdrachten,
inspectieformulieren, afleveringsbewijzen, nieuwe
accounts en contracten en verzekeringsformulieren. Voor
veel documenten is het handig als ze ingevuld worden
op een tablet, zodat alle functies daarvan kunnen worden
benut. De camera kan gebruikt worden voor foto’s en
scans, de GPS voor geolocatie en de internetverbinding
om informatie te verzenden en ontvangen.

Geavanceerd documenten
samenstellen
In sommige bedrijfstakken hebben bedrijven specifieke
behoeften voor de workflow van hun documenten.
Juridische documenten, verzekeringspolissen en
contracten bevatten erg nauwkeurige informatie, die
per klant verschilt. Deze bedrijven verzamelen alle
informatie die ze hebben uit een bewaarplaats van
opgeslagen paragrafen, clausules en documentpakketten
die vervolgens op basis van regels geselecteerd
worden. Het is belangrijk dat ze beschikken over de
juiste hulpmiddelen om in een zeer kort tijdsbestek
de consistentie, accuratesse en kwaliteit van een
document te kunnen garanderen. Daarom hebben we
geautomatiseerde processen ontwikkeld om complexe,
variabele documenten te creëren. Met onze technologie
kunnen gebruikers bestaande tekst in een CMS-systeem
of op een internetplatform selecteren om nieuwe,
persoonlijke documenten te samen te stellen.

PDF
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Naast een sterk verbeterde klantbeleving heeft de
overstap van papieren formulieren naar digitale of
internetformulieren voor bedrijven veel andere voordelen.
Systemen kunnen in realtime bijgewerkt worden, fouten
kunnen direct bij de klantendienst gemeld worden,
medewerkers besparen tijd en documenten zijn
beschermd tegen beschadiging of verlies.

ERP-naar-ECM-connectiviteit
In een normaal bedrijf komen de meeste gegevens
en transactiedocumenten uit een ERP-, LOB- of
mainframesysteem. Dit zijn meestal gesloten systemen,
wat betekent dat het niet gemakkelijk is gegevens of
transactiedocumenten uit te voeren. Als u werkt met
een ERP-systeem zijn printen, e-mailen, publiceren op
internet en verbinding maken met een EDI-systeem forse
uitdagingen.
Zelfs als het u lukt uw transactiedocumenten
succesvol uit te voeren, dan wordt het opnieuw
invoeren ervan in uw ECM-systeem een probleem.
Onze technologie extraheert gegevens uit print, stelt
indexen samen en pusht transactiedocumenten
terug naar het ECM-systeem, waar Document
Presentment, documentworkflows en goedkeuringen
nu beschikbaar zijn voor deze documenten. Zelfs
e-transactiedocumenten kunnen dankzij onze
technologie beschikbaar worden gemaakt in ECM.

Waarom kiezen voor OL
Waarom is Objectif Lune de beste keuze
voor uw klant vergeleken met alle andere
mogelijkheden die er zijn? We kunnen
klanten alleen overtuigen om zaken met
ons te doen door ze ervan te overtuigen dat
we aan al hun behoeften kunnen voldoen.
Hier volgen drie argumenten om uw
klanten ervan te overtuigen dat wij voor hen
de beste keuze zijn.
Behoud uw systemen
De meeste bedrijven werken met meerdere,
afgeschermde systemen voor hun dagelijkse activiteiten.
Dit is vaak het gevolg van meerdere, in loop van de tijd
gedane aankopen om uiteenlopende bedrijfsproblemen
op te lossen, of vloeit voort uit bedrijfsovernames en
fusies met andere ondernemingen. Het eindresultaat is
hetzelfde: niet op elkaar aansluitende systemen met een
tekortschietende functionaliteit.
Het klinkt misschien eenvoudiger om al deze verouderde
systemen te vervangen door één volledig geïntegreerd,
modern ERP-systeem. Maar de realiteit is dat de meeste
bedrijven die deze optie onderzoeken, ontmoedigd
raken door zo een ontwrichtend project. Het wijzigen
van het besturingssysteem van een bedrijf is een groot
project dat jaren duurt en forse investeringen in fondsen,
middelen en tijd vereist.
Bij Objectif Lune bepleiten we een andere aanpak. We
overbruggen de kloof tussen de bestaande systemen
van een bedrijf door de uitvoer van die systemen te
gebruiken om communicatie, documenten en processen
te verbeteren, automatiseren en digitaliseren.
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Niet-verstorende aanpak
Weerstand kan altijd worden verwacht wanneer
een nieuwe oplossing in een organisatie wordt
geïmplementeerd. Die weerstand kan allerlei vormen
aannemen, van zorgen over de beveiliging, langzame
acceptatie, geringe deelname aan trainingen en zelfs
regelrechte tegenstand.
Objectif Lune heeft een unieke aanpak om weerstand
bij alle afdelingen van een organisatie zoveel mogelijk
weg te nemen. Wij passen ons aan de werkwijze van
medewerkers aan, en niet andersom. We zijn flexibel en
wendbaar wanneer we maatoplossingen ontwikkelen
voor de dagelijkse activiteiten van onze klanten. Onze
oplossingen zorgen voor minimale verstoring en vragen
maar heel weinig training.
Bovendien treedt onze technologie op als middleware,
zonder ingrepen in het daadwerkelijke systeem. Hierdoor
weten IT-specialisten zeker dat de integriteit van hun
architectuur geen gevaar loopt.

Projecten
We geloven bij Objectif Lune in een stapsgewijze aanpak.
We weten dat de meeste bedrijven het niet kunnen
veroorloven om hun systemen en processen volledig
te herzien in één kolossaal project, met een stressvolle
overstapperiode. Met
OL Connect kunnen verbeteringen in kleine stapjes en
mettotale flexibiliteit geïmplementeerd worden. Begin
bij uw belangrijkste documenten of bedrijfsprocessen;
verbeter, automatiseer en digitaliseer deze; en ga verder
met het volgende project op de lijst.

Waarom samenwerken met OL
Objectif Lune wil voldoen aan de behoeften van klanten en een oplossing leveren waar ze echt
iets aan hebben. Met onze aanpak en producten verbetert u uw concurrentiepositie, spreekt
u de taal van uw klant en kunt u zich volledig richten op de verkoop van uw belangrijkste
producten. Dit zijn twee voordelen van samenwerken met Objectif Lune:
Vervolggesprekken
Door een oplossing in plaats van een product te verkopen, krijgt u de kans om uw klant steeds opnieuw te bezoeken. Met
adviserende, oplossingsgerichte aanpak kunt u voortdurend vervolggesprekken houden en uw klant een traject laten
bewandelen. Zodra het probleem van de ene businessunit is opgelost, gaat u door naar de volgende halte om de problemen
van een andere businessunit op te lossen. Van AR naar POD, met onze oplossingen heeft u voortdurend mogelijkheden tot
vervolggesprekken.

Meer print vastleggen
Door het product uit te splitsen in hoofdoplossingen, krijgt u de gelegenheid om meer printvolumes van uw klanten op
meer zakelijke gebieden vast te leggen. Onze oplossingen zijn gebaseerd op het automatiseren van bedrijfsprocessen. Hoe
meer bedrijfsprocessen geautomatiseerd zijn (AR, AP etc.), hoe meer print er kan worden verwerkt en vervolgens worden
vastgelegd. Met oplossingen vergroot u de behoefte van het bedrijf aan strakkere, snellere printers, wat goed is voor uw
omzet.
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DE KANS HERKENNEN
De vraag
Ontdekking
Bevestiging
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De kans herkennen
We weten dat het vinden van kansen voor
software verkopen lastiger is dan voor
hardware. Daarom hebben wij het vinden
van kansen uitgesplitst in zo simpel mogelijke
stappen.

Fase 1: de vraag
Wat is uw belangrijkste document?
Dit is de belangrijkste vraag om te zien
of er een kans is. Als u weet wat het
belangrijkste document van uw klant is, kunt
u zich ergens op richten. Meestal is dit een
transactiedocument, aangezien de meeste
gegevens gestructureerd zijn.
Documenten die kansen bieden:
Facturen
Verkooporders
Inkooporders
Afleveringsbewijzen
Herinneringsbrieven
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Fase 2: Ontdekking
Zodra u weet wat het belangrijkste
document van uw klant is, is het tijd om het
proces achter de opbouw, samenstelling,
voorbereiding en distributie van het
document te ontdekken. We hebben een
uitsplitsing gemaakt in vijf belangrijke
factoren, waarmee u kunt herkennen of er
een kans ligt.
De vijf factoren
Handmatig
Hier wordt bekeken hoe dit document handmatig
verwerkt wordt. Waar komen mensen tussenbeide
en hoe efficiënt is het huidige proces? Handmatige
interventie leidt vaak tot fouten die een bedrijf veel geld
kunnen kosten, vooral in termen van gegevensbeheer.
Kansen herkennen: scannen, indexeren, vouwen,
couverteren, frankeren

Geld
Handmatige processen doen een forse aanslag op de
beschikbare middelen en kosten bedrijven veel geld.
Arbeidskosten zijn een zware overhead voor bedrijven
en dure medewerkers worden betaald om de meest
elementaire processen uit te voeren, van vouwen tot
couverteren van post.
Kansen herkennen: handmatige gegevensinvoer,
documenten afstemmen en groeperen, postbeheer
of scannen.
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Minuten
Nu u weet waar de basiskosten liggen, is het tijd om te
kijken hoeveel tijd deze processen kosten. Als het proces
handmatig is, is het waarschijnlijk ook tijdsintensief.
Het vergt veel middelen, maar is ook duur omdat het
personeel zich meer richt op procesonderhoud dan op
groei van het bedrijf.
Kansen herkennen: personeel dat naar printers loopt
of bezig is met handmatig scannen, vouwen en
couverteren van post

Materialen
Processen zijn over het algemeen op papier gebaseerd.
Dit betekent hogere materiaalkosten, van voorbedrukt
briefpapier tot portokosten. Omdat de meeste materialen
met fysieke kosten komen, is het eenvoudig om alleen
op basis van deze uitgaven een verkoopargument te
formuleren.
Kansen herkennen: voorbedrukt briefpapier, stapels
papier, grote hoeveelheden enveloppen, grote
volumes uitgaande post.

Machines
De laatste factor betreft machines , net zoals materialen
komen deze met fysieke kosten en is het dus eenvoudig
om een verkoopargument te formuleren. Hier proberen
we het aantal machines te verminderen en machines
samen te voegen. Voor printfabrikanten ligt hier een
kans om kleine machines te vervangen door veel grotere
machines zodat grotere volumes in hoger tempo
verwerkt kunnen worden.
Kansen herkennen: desktopprinters,
frankeermachines en verouderde systemen.

Fase 3: Bevestiging
Na analyse van de vijf belangrijkste factoren
zou u een duidelijk beeld moeten hebben
van de eventuele kansen en kunt u een
business case en ROI gaan opbouwen op
basis van de aangetroffen situatie, vooral de
fysieke attributen.

Gegevensbeheer

Als u nog twijfelt of er een sterke business
case is, dan kunt u ook nog de extra vragen
hierna stellen voor een meer diepgaande
analyse.

Documentbeheer

Dieper graven
Postbeheer
Hoe lang duurt het om uitgaande post te beheren?

Hoe lang duurt het, hoeveel mensen zijn erbij betrokken?
Menselijke interventie kan fouten veroorzaken. Wat
gebeurt er als de verkeerde informatie ingevoerd wordt?

Afstemmen
Hoe lang duurt het om documenten af te stemmen?
Hoeveel mensen zijn er bij het proces betrokken?
Wat gebeurt er als documenten niet goed zijn afgestemd?
Welke invloed heeft dit op het bedrijf?
Scannen

Hoeveel mensen zijn er bij het proces betrokken?

Welke documenten worden er gescand?

Wat gebeurt er als het verkeerde document in de
verkeerde envelop wordt gedaan?

Hoe lang duurt het om documenten handmatig te
scannen?

Distributie
Hoeveel brieven worden er in een gemiddelde
werkmaand verstuurd?
Wat zijn de kosten per stuk, inclusief porto, frankering
etc.?
En hoe zit het met ad hoc post? Worden er nog steeds
desktopprinters gebruikt?
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Dus... welke gegevens voeren ze in? Financiële gegevens?
Ongestructureerde gegevens?

Waarom worden er documenten gescand?
Archiveren
Welke documenten worden er gearchiveerd?
Waar worden ze gearchiveerd? In een magazijn?
Hoe lang duurt het archiveren?

BEZWAREN OVERWINNEN
Kosten
Waarde
Wijziging
Complexiteit
Integratie
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Bezwaren overwinnen
Bezwaren maken deel uit van ons dagelijks leven als verkooporganisatie. Het beheren en
overwinnen van deze bezwaren maakt daar ook deel uit.

Kosten

Waarde

Overzicht

Overzicht

Een van de vele obstakels is de weerstand van de klant
om de eerste investering te doen.

Naast weerstand tegen kosten, zult u ook te maken
krijgen met bezwaren tegen de waarde van de oplossing.

Oplossing

Oplossing

Om het bezwaar tegen de kosten weg te nemen,
moet u garanderen dat u een sterke business case
hebt samengesteld met duidelijke ROI-cijfers
over hoeveel het bedrijf kan besparen door de
investering.
De business case kan versterkt worden met
referenties of casestudy’s van klanten die in een
vergelijkbare sector een sterke ROI hebben behaald.
Objectif Lune kan een template voor business cases
en een aantal casestudy’s leveren om uw voorstel
te ondersteunen en om te garanderen dat het
kernaanbod duidelijk is.

Het verkopen van de waarde van het product is
vergelijkbaar met over overwinnen van bezwaren
tegen de kosten. De waarde die u echter verkoopt,
is een langetermijnoplossing en niet een
kortetermijninvestering.
Uw klant ziet de oplossing waarschijnlijk als iets om
één probleem in het bedrijf op te lossen. Dat is uw
kans om op te treden als adviseur en aan te tonen
dat zodra het belangrijkste probleem is opgelost,
het bedrijf de oplossing kan toepassen op meer
probleemgebieden in het bedrijf, waardoor u uw
kansen op terugkerende inkomsten kunt vergroten.

Belangrijk

Belangrijk

Maak een overtuigende ROI-berekening met onze aanpak
in vijf stappen: handmatig, geld, machines, minuten,
materialen.

Bij het opstellen van een business case, moet u op de
lange termijn denken. Bereid jaar 1, jaar 2 etc. voor. Neem
de klant mee op een reis.
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Wijzigen
Overzicht
U kunt onze softwareoplossing voor uw bedrijfsprocessen
implementeren en dit zal voor verandering zorgen op een
positieve manier.

Oplossing
Door een oplossing van Objectif Lune te
implementeren, zorgt u voor de automatisering van
handmatige processen. U zorgt voor efficiëntere
bedrijfsprocessen, wat veel tijd en geld bespaart.
Wilt u uw ROI vergroten en tijdrovende en
handmatige processen verminderen? Kies dan voor
een softwareoplossing van Objectif Lune.

Belangrijk
Houd rekening met de denkwijze van de gebruiker als
u een voorstel indient bij het senior management, en
probeer potentiële problemen zo vroeg mogelijk op het
spoor te komen.

Complexiteit
Overzicht
Verandering brengt angst met zich mee: angst om
dingen te moeten begrijpen en accepteren, angst om iets
nieuws te moeten leren. En die angst is nog groter als het
technologie betreft.

Oplossing
We hebben er jaar op jaar hard aan gewerkt om
onze oplossingen zo gebruiksvriendelijk mogelijk
te maken. Dat hebben we vooral gedaan voor het
designerprogramma, dat voor de meeste gebruikers
het startpunt vormt. Dankzij de functies die werken
met slepen en neerzetten, is het programma
voor iedereen geschikt. En voor de extra functies
(DataMapper en Workflow) hebben we een
specifieke online en offline training opgezet. Deze
zorgt ervoor dat klanten de oplossing probleemloos
kunnen gebruiken en wanneer nodig toegang
hebben tot ondersteuning..

Belangrijk
Benut de kans om het gebruiksgemak van de oplossing te
laten zien. Door de klant hierover gerust te stellen maakt u
het bezwaar minder groot en zal deze eerder geneigd zijn
over te gaan tot aanschaf.
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Integratie
Overzicht
Slechte integratie wordt door klanten vaak aangevoerd
als een belangrijk bezwaar. Klanten hebben bestaande
systemen en processen, en ze kunnen verandering niet
betalen.

Oplossing
Onze oplossingen kunnen in alle systemen
geïntegreerd worden: ERP, CRM, documentbeheer
en op maat gemaakte systemen. Het maakt ons
niet uit welk systeem u gebruikt. Onze oplossingen
werken als brug tussen uw systemen, waardoor uw
klanten alle systemen, afdelingen en informatie aan
elkaar kunnen koppelen en inefficiënte, van elkaar
gescheiden gegevensbronnen kunnen verwijderen.

Belangrijk
Omdat implementatie in bestaande systemen geen
dure consultingservices vereist, kan het bedrijf van uw
klant tijdens de implementatiefasen gewoon blijven
doorwerken.

ONZE OPLOSSINGEN
Introductie
Debiteuren
Uitgaande post
Leveringsbewijs
Correspondentiebeheer
Ad-hocmail
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In elke bedrijfstak organiseren bedrijven hun activiteiten en taken in bedrijfsprocessen om hun
missie te volbrengen op de meest efficiënte en georganiseerde manier. En bij elk bedrijfsproces
hoort een document. Ongeacht de bedrijfstak heeft elk bedrijf constant te maken met
transactiedocumenten zoals facturen, inkooporders, leveringsbewijzen etc.

Een echte klantgerichte aanpak
Objectif Lune is er om bedrijven te helpen hun belangrijkste bedrijfsprocessen te verbeteren. Daarom bieden we
maatoplossingen voor de meest voorkomende problemen wanneer bedrijven afstappen van handmatige, op papier
gebaseerde processen.

Gericht op zinvolle gesprekken
Door potentiële klanten te benaderen met onze oplossingspakketten, is het eenvoudiger om een productief gesprek te
voeren omdat u weet met wie u moet praten en welke vragen u moet stellen. Het zorgt voor context bij gesprekken over
technologie en maakt het makkelijker om in te zoomen op kansen. Omdat onze oplossingen relevant zijn voor de meeste
bedrijfstakken, zullen uw potentiële klanten zeker in een van de oplossingen geïnteresseerd zijn.
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Wat zijn debiteurenprocessen?
Debiteurengegevens zijn de bedragen die klanten aan
het bedrijf verschuldigd zijn voor verkochte goederen
of geleverde diensten. Voor een debiteurenproces zijn
twee dingen nodig: een verkoop en een aankoop. Een
bedrijf verkoopt een artikel of dienst aan een koper en
verleent krediet aan die koper zodat de totale kosten
van de verkoop later betaald kunnen worden, en met
voorwaarden die overeengekomen zijn door de verkoper
en de koper.

Wat is het gebruikelijke proces?
Zodra de klant een product of dienst heeft besteld en
ontvangen, moet er een factuur worden verstuurd. De
afdeling van de debiteurenprocessen controleert de
klantgegevens, bevestigt dat de PO van de klant en het
leveringsbewijs overeenkomen en posten de transactie om
een factuur te maken.
De afdeling maakt de factuur, print en vouwt deze, doet
de factuur in een envelop en zet er een stempel op. Het
document kan naar het postkantoor worden gebracht voor
bezorging bij de klant.

Debiteurenprocessen worden meestal uitgevoerd door
een factuur te genereren en deze met de post of digitaal
te versturen naar de klant, die vervolgens moet betalen
binnen een vastgesteld tijdsbestek, dat wordt aangeduid
als de krediet- of betalingstermijn.

Of de factuur kan worden gescand en per e-mail worden
verzonden. Gescande facturen worden vaak handmatig
geïndexeerd zodat ze gearchiveerd kunnen worden
in een digitaal content management systeem. Andere
facturen worden gewoon gekopieerd en in een archiefkast
opgeborgen.

Factuur/rekening

Beoogde kopers en wat ze willen:
1. De operations manager wil dat er minder tijd wordt
besteed tijd aan vragen van en geschillen met
klanten. Deze manager wil ook minder handmatige
processen, minder papieren documenten en minder
handmatige fouten.
2. De accountingmanager wilt factuurtemplates
naar behoefte kunnen aanpassen en facturen en
documenten digitaal kunnen verzenden.

Een door een bedrijf uitgevaardigd, zakelijk
document dat door aan een klant wordt
toegestuurd in verband met een transactie.
Het vermeldt de producten, hoeveelheden
en overeengekomen prijzen voor de
producten of diensten.

3. De IT-manager wil een oplossing die eenvoudig aan
de systemen en processen van het bedrijf kan worden
aangepast.
4. De CFO verwacht lagere kosten per factuur en wil
minder adviseurskosten.

Wat te vragen?
5. Kunt u facturen per e-mail naar uw klanten versturen?

Doelklant
Bedrijven die tot 500.000 facturen per maand versturen voor
transacties tussen bedrijven.
Ze moeten veel documenten genereren en beheren. Hun
facturatieproces bestaat uit veel stappen die grotendeels
handmatig zijn. Maar onze oplossing is eenvoudig aan te
passen aan specifieke behoeften en bedrijven die tussen de
10.000 en 500.000 facturen versturen, kunnen rekenen op een
interessant rendement op hun investering.

6. Hoeveel tijd kost het maken van facturen?
7. Kunt u het ontwerp van uw facturen zo snel
aanpassen als u wilt?
8. Kunt u klantgegevens eenvoudig ophalen uit uw
systemen en opnemen in uw facturen?
9. Worden uw facturen handmatig in uw systeem
ingevoerd? Als dat zo is, wat zijn de arbeidskosten
daarvan?
10. Heeft u een proces om fouten in de gegevensinvoer
te detecteren? Als dat zo is, wat zijn de arbeidskosten
daarvan?
11. Wat is uw foutenpercentage en hoeveel tijd wordt er
besteed aan het oplossen van fouten?
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Wat is uitgaande post?
Uitgaande post is een essentieel aspect van de
bedrijfscommunicatie. Bedrijven posten dagelijks
transactiedocumenten zoals facturen, kredietnota’s,
afschriften en reclamemateriaal.
Bedrijven hebben een aantal mogelijkheden om
documenten per post te verzenden: ze zelf printen en
versturen, enveloppen printen en vullen en alles door een
postbedrijf laten ophalen voor portokortingen, of het hele
print- en postproces uitbesteden als een service. De meeste
klanten uit het middensegment van de markt printen hun
eigen documenten, doen ze in enveloppen en versturen ze
naar klanten of leveranciers. Uitgaande post wordt meestal
in een postkamer verwerkt. Postkamermanagers moeten
reageren op verzoeken van alle afdelingen en garanderen
dat alles accuraat en op tijd geprint en gepost wordt.

Slimmere uitgaande post

Een paar voorbeelden van uitdagingen:
Bij verzending van een factuur naar een verkeerd of
niet-bestaand adres wordt er niet betaald omdat de
factuur door de verkeerde partij wordt ontvangen of
wordt geretourneerd.
De voorbereiding van post voor een couverteermachine (controlebarcodes of OMR-markeringen).
Beveiliging (het juiste document in de juiste envelop)
vereist handmatige validatie.
Het sorteren van de post kan erg belangrijk zijn en in
sommige landen forse kortingen op porto opleveren.
Het is lastig om het gewicht van de post te verlagen
door documenten anders te structureren (minder
pagina’s printen).
Het samenvoegen van documenten in één envelop
(poststukken en portokosten verminderen).
Informatie via de post of als digitale bijlage van een
e-mailbericht ontvangen is een beschikbare optie.

Beoogde kopers en wat ze willen:
1. Postkamer: verminder handmatige verwerking
van papier en repetitieve taken, automatiseer en
optimaliser uw bedrijfsprocessen.
2. IT: een oplossing om de systemen en processen van
het bedrijf eenvoudig aan te passen.
3. CFO: besparen op porto en op de kosten van
verbruiksgoederen en wil alles per e-mail gaan doen.

Wat te vragen?
Wat zijn de grootste problemen?
Volgens de Association for Information and Image
Management, wil 43% van de managers van
printafdelingen en postkamers lagere kosten en een
hogere snelheid.

1. Hoeveel documenten verstuurt u iedere maand per
post?
2. Kunt u de communicatie met uw klanten eenvoudig
via e-mail verzenden?
3. Heeft u problemen met geretourneerde en verkeerd
geplaatste facturen?
4. Weet u hoeveel u maandelijks aan porto betaalt? Kunt
u automatisch postrapporten maken?
5. Hoe controleert u of het juiste document in de juiste
envelop zit?
6. Heeft u een proces om fouten in de gegevensinvoer
te detecteren? Als dat zo is, wat zijn de arbeidskosten
daarvan?
7. Wat is uw foutenpercentage en hoeveel tijd wordt er
besteed aan het oplossen van fouten?
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Wat is een leveringsbewijs?
Leveringsbewijs (POD): Een leveringsbewijs komt
gewoonlijk tot stand door de klant op het moment van
aflevering een leveringsbericht te laten ondertekenen. Dit
is meestal een geprint document dat de klant ondertekent.
Het bewijst dat de klant zijn of haar bestelling heeft
ontvangen. Leveringsberichten worden gebruikt om de
transactie te documenteren.

Processen zijn nog steeds handmatig en grotendeels
afhankelijk van papier. Papieren documenten raken
vaak kwijt of beschadigd tijdens het transport en de
verwerking en stapelen zich snel op in het kantoor. 5%
van de leveringsberichten raakt zoek en moet opnieuw
ingediend en ondertekend worden. Dat schept weinig
vertrouwen bij de klant. Omdat de systeemverwerking
van leveringsberichten pas kan beginnen wanneer de
vrachtwagen terug is, kan er niet in realtime met de klant
gecommuniceerd worden. Wijzigingen in de bestelling
of voorraad moeten handmatig ingevoerd worden. Het
verwerken van de leveringsberichten kan dagen duren
en handgeschreven krabbels maken aanpassingen
onbetrouwbaar en lastig te scannen.

Leveringsbericht: Een document dat de beschrijving en
hoeveelheid van de geleverde goederen en diensten
vermeldt. Een door de koper ondertekende kopie van het
document wordt als leveringsbewijs geretourneerd naar de
verkoper.

Beoogde kopers en wat ze willen:

Proof of delivery

1. De operations manager wil papier verminderen en
mobiele apparaten gaan gebruiken.
2. De accountingmanager wilt de accuratesse
verbeteren.
3. De IT-manager wilt een oplossing die eenvoudig
kan worden aanpast aan de bestaande systemen en
processen, zonder dat het huidige ERP-systeem hoeft
te worden gewijzigd.
4. De CFO wil lagere operationele kosten en een betere
klantbeleving.

Wat te vragen?
5. Raakt u leveringsbewijzen kwijt? Als dat zo is, hoeveel
werk is er nodig om ze te vervangen?

Wat zijn de grootste problemen?
Het proces is foutgevoelig en tijdrovend omdat het
leveringsbericht door diverse handen gaat voordat het
veilig in het systeem wordt opgenomen.

6. Heeft u ooit iets twee keer aan dezelfde klant geleverd
omdat u het leveringsbewijs kwijt was geraakt?
7. Wilt u overstappen naar digitaal?
8. Kunt u het ontwerp van uw leveringsbewijs
eenvoudig wijzigen?

Volgens het mobiliteitsrapport van Field
Technologies:

9. Wilt u de leveringsbewijzen in realtime na iedere
levering op kantoor ontvangen?

60% van bedrijven die op locatie werken, maakt
geen gebruik van automatiseringssoftware

10. Kunt u visuele of interactieve inhoud toevoegen aan
de op locatie verzamelde informatie?

82% ziet het optimaliseren van mobiliteit als
strategie voor het komende jaar

11. Weet u waar elke levering in het proces is, en kunt u
automatisch berichten aan klanten versturen?
12. Worden leveringsberichten handmatig in uw systeem
ingevoerd? Als dat zo is, wat zijn de arbeidskosten
daarvan?
13. Heeft u een proces om fouten in de gegevensinvoer
te detecteren? Als dat zo is, wat zijn de arbeidskosten
daarvan?
14. Wat is uw foutenpercentage en hoeveel tijd wordt er
besteed aan het oplossen van fouten?
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Wat is correspondentiebeheer?

Een paar voorbeelden van uitdagingen:
Risico van correspondentie die niet voldoet aan de wettelijke
vereisten inzake tijdigheid, inhoud en controleerbaarheid

Correspondentiebeheer is het systematische proces van het
beoordelen en goedkeuren van klantgerichte documenten
met informatie die is gecreëerd door belangrijke zakelijke
gebruikers, vaak juridisch of marketing.

Vertragingen als gevolg van beperkte IT-middelen
of afhankelijkheid van externe leveranciers om
documentwijzigingen aan te brengen.
Beperkte mogelijkheden voor het genereren van
correspondentie van legacy en moderne line-of-business
systemen

Dit proces zorgt ervoor dat documenten nauwkeurige en
actuele informatie bevatten, inclusief alle bijbehorende
juridische voorwaarden, beleid en promoties. In veel
gevallen vereist dit de betrokkenheid van IT-medewerkers,
die een project moeten opzetten om onderliggende
bedrijfskritieke templates te wijzigen en te beoordelen.

Tekstverwerkingssystemen bieden zeer beperkte
nalevingscontrole, fulfillment-automatisering of integratie met
uitvoersystemen.
De tijdrovende en foutgevoelige aard van het beheer van grote
hoeveelheden
Word-gebaseerde templates.
Hoge kosten van niet-standaard tools en gedecentraliseerde
processen.
Inconsistente toepassing van branding en berichtgeving in
zakelijke correspondentie.

Slimmere
correspondentiemanagement

Lagere productiviteit van de klantenservice en langere
reactietijden voor vragen van klanten.

Beoogde kopers en wat ze willen:

Creëer, bewerk en personaliseer
correspondentie met een
gecontroleerde bewerkingservaring

Wat zijn de grootste uitdagingen?
Volgens Objectif Lune en externe studies kan het
tussen de drie weken en drie maanden duren om zelfs
eenvoudige wijzigingen in templates door te voeren,
wanneer u afhankelijk bent van IT of externe bedrijven.
Veel bedrijven vertrouwen nog steeds op rigide
systemen met een beperkt potentieel voor
het genereren van correspondentie, slechte
multichannel-outputmogelijkheden en weinig
tot geen mogelijkheid voor door de gebruiker
ingevoerde inhoud. Correspondentie wordt vaak
beheerd in tekstverwerkingssystemen met talloze
templates, zeer beperkte nalevingscontrole en weinig
integratie met uitvoersystemen. Als gevolg hiervan
zijn correspondentiebeheerprocessen vaak zeer
handmatig, inefficiënt en foutgevoelig.
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1.

De operations manager: moet handmatige processen en
fouten minimaliseren om de klantervaring te verbeteren.

2.

De business manager: wil templates op aanvraag wijzigen.

3.

De content-eigenaar: wil ervoor zorgen dat alleen
goedgekeurde inhoud wordt gebruikt in alle uitgaande
correspondentie.

4.

De IT-manager: wil een oplossing die zich eenvoudig
aanpast aan de bedrijfssystemen en processen.

5.

De CFO: wil overheadkosten verlagen.

Wat te vragen?
1.

Kunt u correspondentie verzenden volgens de
communicatievoorkeuren van uw klanten?

2.

Hoeveel tijd kost het om templates te wijzigen?

3.

Kunt u uw documenten zo snel personaliseren als u wilt?

4.

Hoe vaak kunt u wijzigingen aanbrengen in
bestaandedocumenttemplates?

5.

Kunt u klantgegevens eenvoudig ophalen uit uw systemen
en opnemen in uw correspondentie?

6.

Hoe zorgt u voor naleving van uw zakelijke correspondentie?

7.

Is uw correspondentie qua branding en berichtgeving
consistent in het hele bedrijf?

8.

Wat is uw klanttevredenheidspercentage?

Wat is ad-hocmail?
Ad-hocpost omvat kleine batches documenten
(samengevoegde mail, eenmalige brieven, enz.) die
bestemd zijn voor post. Deze documenten worden vaak
gemaakt in tekstverwerkers, zoals Microsoft Word, en
lokaal geprint in verschillende afdelingen, diensten,
filialen of externe kantoren.
Ad-hocpost is een in hoge mate handmatig proces
waarbij meestal een document moet worden geprint,
ondertekend, in een envelop moet worden gedaan en
moet worden gefrankeerd voordat het wordt verzonden.
Ad-hocpost documenten bieden zowel interne als externe
diensten een kans om het printen te maximaliseren en/
of te centraliseren. Het afhandelen van deze printtaken
kan echter problematisch en duur zijn, tenzij de juiste
oplossing voorhanden is.

Een ad-hoc-mailoplossing kan gebruikt worden door:
Interne printkamers of
Print Service Providers
reprografische afdelingen (PSP’s) voor het verwerken
(CRD's) van het bedrijf, om het van kleine printopdrachten
printen van kleine documenten
die door kantoorgebruikers of
externe gebruikers zijn gemaakt,
te centraliseren. Hierdoor
hoeven gebruikers niet meer zelf
documenten te printen en te
mailen.

van externe klanten en
het verhogen van hun
printvolumes.

Wat is het gebruikelijke proces?
Voor CRD’s
u Er wordt een brief gemaakt, het document wordt geprint
op de afdelingsprinter.
u Het document wordt gecontroleerd en indien van
toepassing worden de nodige wijzigingen aangebracht.
u Vervolgens wordt het document indien nodig opnieuw
geprint.
u De brief wordt ondertekend, vervolgens gevouwen en in
een envelop gestopt.
u Een medewerker haalt de brieven op.
u De brieven worden gefrankeerd en afgeleverd op het
postkantoor.

Voor PSP’s
u De PSP ontvangt batch- en kleine print-enmailopdrachten van verschillende klanten. Inkomende
documenten worden vaak via verschillende media
afgeleverd, zoals USB-sticks, e-mails of FTP.
u Vervolgens moeten de documenten verwerkt worden om
te printen, meestal zonder een efficiënte manier om al deze
taken te consolideren.
u Dit in hoge mate handmatige proces omvat verschillende
communicatie met de klant om ervoor te zorgen dat alleen
goedgekeurde documenten worden geproduceerd.

Beoogde kopers en wat ze willen:
Voor PSP’s
Slimmere ad-hocmail

1.

2.

PSP’s proberen nieuwe klanten te werven en te
behouden door te diversifiëren en diensten met
toegevoegde waarde te leveren.
De manager van de printfaciliteit wil een constant hoog
printvolume behouden en tegelijkertijd de operationele
efficiëntie verbeteren.

Voor CRD’s

Wat zijn de grootste uitdagingen?
Volgens AIIM wil 43% van de printshop- en
postkamermanagers de kosten verlagen en de
snelheid verhogen.*
Uit een onderzoek van Quocirca blijkt dat
thuiswerkers de printfunctionaliteit op kantoor
missen die ze gewend zijn.**
*Bron: AIIM **Bron: Quocirca Home Printing Trends 2021
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1.

De operations manager wil de operationele kosten
verlagen en de productiviteit verhogen.

2.

De IT-manager wilt een oplossing die eenvoudig
kan worden aanpast aan de bestaande systemen
en processen, terwijl ze meer opties biedt aan
kantoormedewerkers en externe medewerkers.

3.

De CFO wil de overheadkosten te verlagen.

Ad-hocmail kan u helpen de gebruikelijke
uitdagingen te verlichten:
PSP’s
Moeite om stabiele
printvolumes te
behouden om
winstgevend te blijven.
Dalende printvolumes,
die de omzet negatief
beïnvloeden.
Hogere administratieve
en verwerkingskosten,
gerelateerd aan het
leveren van een stroom
van kleine, tijdrovende
opdrachten, in plaats
van eenvoudigere,
terugkerende
bestellingen.
Bestaande
bestelprocessen, die
meerdere rondes van
klantcommunicatie
omvatten, voordat
documenten worden
goedgekeurd en gereed
zijn voor productie.
Of ze nu grote
of kleinere
printopdrachten
produceren, er komt
dezelfde hoeveelheid
verwerking en
buitensporige
handmatige
handelingen bij kijken.
Moeilijkheden bij
het beheren van
bestellingen die
zijn ontvangen
via verschillende
methoden, zoals FTP,
USB-drives of e-mail.
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CRD’s
Onderbenutte
printcapaciteit en de
strijd om meer waarde
te leveren aan de
organisatie.
Concurrentie
van externe
PSP’s en interne
afdelingsprinters.
Moeite met het
maximaliseren van
de productiviteit en
het verlagen van de
printkosten, inclusief
verbruiksartikelen,
benodigdheden en
portokosten.
Prestaties die worden
beïnvloed door het
omgaan met complexe,
kleine oplagen, het
beheren van downtime
en peak loads.
De handmatige
afhandeling die
gepaard gaat met
het voorbereiden van
geprinte documenten
voor verzending,
vergroot de kans
op fouten en zorgt
niet voor een goede
klantervaring.

Wat te vragen?
Voor PSP’s
1.

Hoe ontvangt u print- en postorders? (e-mail, USB-stick,
etc...)

2.

Kunnen uw klanten opdrachten indienen en
goedkeuren via internet?

3.

Is uw huidige orderniveau voldoende om hoge
printvolumes te behouden?

4.

Ervaart u veel productiestilstand?

5.

Kunt u gemakkelijk printopdrachten van verschillende
klanten verzamelen en consolideren?

6.

Hoe behoudt u bestaande klanten of trekt u nieuwe
aan?

7.

Hoelang duurt het gemiddeld om kleine en/of grote
printopdrachten te verwerken?

Voor CRD’s
1.

Hoe gaat u om met ad hoc- en batch-printopdrachten?

2.

Ben u in staat om printopdrachten van verschillende
afdelingen en medewerkers te verzamelen en te
consolideren?

3.

Kent u de kosten van printen en mailen in uw
organisatie?

4.

Kunnen medewerkers thuis printen en mailen?

5.

Hoe zorgt uw organisatie voor compliance van
printopdrachten?

6.

Hoe beheert u uw voorbedrukte briefpapier?

7.

Bent u in staat om print- en mailopdrachten tijdig te
verwerken?

8.

Hoe efficiënt is uw printkamer?

5 BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Documentverbetering
Geautomatiseerde distributie
Postvoorbereiding
Documentmobiliteit
Geautomatiseerde archivering
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EDI

DOCUMENTVERBETERING

GEAUTOMATISEERDE
ARCHIVERING

Gegevens extraheren
en samenstellen

OL® Connect

DOCUMENTMOBILITEIT

GEAUTOMATISEERDE
DISTRIBUTIE

VOORBEREIDEN
VAN POST
Afdrukken, vouwen
en invoegen

Documentverbetering
Overzicht

Belangrijk

Bedrijven moeten hun zakelijke documenten regelmatig
wijzigen. Misschien omdat een adres of logo gewijzigd is, of
omdat ze reclame of juridische of wettelijke voorwaarden willen
toevoegen. Soms moet de lay-out gewijzigd worden en is meer
complexe, variabele inhoud nodig. Om een bestaand document
in het systeem te wijzigen, moet vaak een beroep worden
gedaan op een externe adviseur. Dat is duur en erg tijdrovend
voor bedrijven.

Documenten worden direct opnieuw samengesteld en klanten
krijgen controle over de lay-out van het document, met volledige
flexibiliteit. De productiviteit stijgt door het automatiseren en
digitaliseren van de distributie, terwijl het papierverbruik daalt.

Oplossing
Documenten worden buiten de systemen om gewijzigd, waardoor
externe adviseurs overbodig worden en bestaande systemen niet
opnieuw hoeven te worden geprogrammeerd of aangepast. Onze
oplossingen leggen de uitvoer van de systemen vast, brengen de
gewenste wijzigingen aan en distribueren het document op de
vereiste manier (geprint, PDF, e-mail of web).
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Documenten die
kansen bieden:

Bereikbare
bedrijfstakken:

Facturen

Financiële diensten

Afschriften

Juridisch / verzekeringen

Aanmaningen

Fabricage en distributie

Herinneringsbrieven

EDI

DOCUMENTVERBETERING

GEAUTOMATISEERDE
ARCHIVERING

Gegevens extraheren
en samenstellen

OL® Connect

DOCUMENTMOBILITEIT

GEAUTOMATISEERDE
DISTRIBUTIE

VOORBEREIDEN
VAN POST
Afdrukken, vouwen
en invoegen

Geautomatiseerde distributie
Overzicht
Bedrijven zijn op zoek naar efficiënte manieren om met hun
klanten, leveranciers en belanghebbenden te communiceren.
Print is nog steeds een belangrijk communicatiekanaal voor
effectieve communicatie van transactie-informatie, maar het
gebruik van e-mail en de mogelijkheid om informatie direct op
internet te publiceren zijn belangrijke drijvende krachten voor de
moderne organisatie. Het grootste probleem om op deze nieuwe
manier aan de slag te gaan schuilt hem vaak in het verzenden
van transactiedocumenten, omdat de huidige systemen inflexibel
en star zijn. Bovendien maakt de trend richting gepersonaliseerde
communicatie het voor bedrijven lastig om optimaal te profiteren
van alle informatie en gegevens die ze hebben.

Oplossing
Documenten kunnen worden geprint of in digitaal formaat
uitgevoerd, afhankelijk van de voorkeuren van de klant. Onze
klanten kunnen transactiedocumenten in gemiddelde en grote
hoeveelheden geautomatiseerd distribueren, waardoor zij minder
tijd kwijt zijn aan de handmatige distributie van grote hoeveelheden
informatie.
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Belangrijk
Alle communicatiekanalen kunnen met geavanceerde
barcodetechnologie geautomatiseerd worden, ongeacht of het
webpublicaties, e-mail of zelfs gewone post betreft.

Documenten die
kansen bieden:

Bereikbare
bedrijfstakken:

Facturen

Fabricage en distributie

Inkooporders

Financiële diensten

Herinneringsbrieven

Overheid

Welkomstbrieven

Gezondheidszorg

EDI

DOCUMENTVERBETERING

GEAUTOMATISEERDE
ARCHIVERING

Gegevens extraheren
en samenstellen

OL® Connect

DOCUMENTMOBILITEIT

GEAUTOMATISEERDE
DISTRIBUTIE

VOORBEREIDEN
VAN POST
Afdrukken, vouwen
en invoegen

Voorbereiden van post
Overzicht
Veel bedrijven verwerken nog steeds grote hoeveelheden
documenten die ze met de post naar klanten, leveranciers,
belanghebbenden en partners moeten sturen.
De lijst met geadresseerden kan erg lang zijn en is niet altijd
up-to-date. Deze lijsten worden soms tussen twee afdelingen in
één bedrijf gedupliceerd. Afdelingen communiceren niet altijd
goed met elkaar, er moet handmatig gecontroleerd worden of
de juiste informatie is verstuurd. Bovendien is het voor bedrijven
lastig om de inhoud aan de passen aan de geadresseerden en
om persoonlijke communicatie te versturen.

Oplossing
Postvoorbereiding hoeft niet complex of tijdrovend te zijn. Onze
oplossingen automatiseren elk proces om post zo efficiënt mogelijk
te maken. Allereerst kunnen gegevens uit meerdere bronnen
worden samengevoegd en opgeschoond om dubbele toezending
te voorkomen. Dit betekent dat onze systemen informatie
die bedoeld is voor dezelfde persoon kunnen herkennen en
samenvoegen in één envelop om de portokosten te verlagen.

27

Postvoorbereiding automatiseren door variabele barcodemarkeringen toe te voegen (bijvoorbeeld om aan te geven
dat het aantal pagina’s variabel is of om invoegbladen toe te
voegen), door het couverteren van enveloppen te automatiseren
wat leidt tot veel minder handmatige processen, en door het
gebruik van couverteer-/vouwmachines te optimaliseren. U
voldoet aan uiteenlopende eisen van postbedrijven, profiteert
van portokortingen (postbarcodes toevoegen) en u heeft minder
frankeermachines nodig.

Belangrijk
Door de postvoorbereiding te optimaliseren zorgt OL Solutions
voor besparingen op tijd, arbeid, papier en portokosten en
krijgen klanten recht op portokortingen, waardoor de investering
sneller wordt terugverdiend.

Documenten die
kansen bieden:

Bereikbare
bedrijfstakken:

Facturen

Detailhandel

Inkooporders

Financiën

Herinneringsbrieven

Overheid

Welkomstbrieven

EDI

DOCUMENTVERBETERING

GEAUTOMATISEERDE
ARCHIVERING

Gegevens extraheren
en samenstellen

OL® Connect

DOCUMENTMOBILITEIT

GEAUTOMATISEERDE
DISTRIBUTIE

VOORBEREIDEN
VAN POST
Afdrukken, vouwen
en invoegen

Documentmobiliteit

voorheen. Op het moment van printen kiest u of u het document
op papier wilt printen of er een digitaal document van wilt maken,
bijvoorbeeld om het per e-mail te verzenden.

Overzicht

Belangrijk

Voordat uw documenten geprint worden, bestaan ze al in digitale
vorm omdat ze op een computer gemaakt zijn. Organisaties
gaan vervolgens die digitale kopie handmatig scannen zodat ze
deze naar de juiste persoon kunnen verzenden, archiveren etc.
Dit proces is niet alleen inefficiënt, maar ook kostbaar—vooral
wat als het om transactiedocumenten gaat. Een tekort aan
gegevensmobiliteit betekent dat betaalcycli worden vertraagd,
en dit is van invloed op de cashflow.

Automatisering kan geleidelijk geïntroduceerd worden en uw
processen drastisch vereenvoudigen en automatiseren. Met
digitale archivering zijn gegevens eenvoudig en direct terug te
vinden, worden er minder snel verwerkingsfouten gemaakt en
verlopen procedures sneller. Medewerkers zijn productiever en
minder tijd kwijt aan repetitieve, handmatige taken, wat goed is
voor uw cashflow.

Oplossing

Documenten die
kansen bieden:

Documenten vastleggen voordat ze worden geprint. De informatie
wordt direct geëxtraheerd uit de printstroom en vervolgens
omgezet in multichannel communicatie. Hierdoor kunt u kiezen of
u een digitaal of papieren document wilt.
Door documentmobiliteit te automatiseren kunt u handelingen
zoals het verzenden en archiveren van documenten en zelfs het
betalen van facturen programmeren. U kunt hiermee de inhoud
en het ontwerp van uw digitale documenten verbeteren. Dit
betekent dat u uw transactiedocumenten blijft produceren zoals
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Bereikbare
bedrijfstakken:

Facturen

Logistiek

Inkooporders

Transport

Leveringsbewijzen

Productie

Vrachtbrieven

EDI

DOCUMENTVERBETERING

GEAUTOMATISEERDE
ARCHIVERING

Gegevens extraheren
en samenstellen

OL® Connect

DOCUMENTMOBILITEIT

GEAUTOMATISEERDE
DISTRIBUTIE

VOORBEREIDEN
VAN POST
Afdrukken, vouwen
en invoegen

Geautomatiseerde archivering
Overzicht
Bedrijven moeten gegevens en informatie archiveren voor
toekomstige referentie, voor audits of om wettelijke redenen.
Facturen, leveringsbewijzen, inkooporders, contracten,
activiteitenrapporten of andere belangrijke bedrijfsdocumenten
moeten gearchiveerd worden. De meeste bedrijven archiveren
documenten nog steeds in papieren vorm of slaan digitale versies
op in een EDM-systeem.
Het efficiënt ophalen van informatie blijft voor veel bedrijven
lastig. Wanneer voor digitale archivering handmatig scannen
vereist is, worden gegevens met de hand ingevoerd. Dit
resulteert in fouten, tijdverlies en onleesbare bestanden. Zelfs
wanneer documenten in eerste instantie digitaal zijn, blijven de
meeste organisaties ze toch printen. Het is dan erg lastig om
documenten adequaat te traceren en gemakkelijk op te halen.
Deze archiveringsproblemen hebben gevolgen voor het vinden
van het vereiste gegevens en informatie. Ze resulteren ook tot
ontevredenheid bij klanten door vertragingen of gegevensverlies
en er zijn uren kostbare arbeid nodig om ze op te lossen.

Oplossing
Alle transacties uit een ERP-systeemkunnen automatisch digitaal
en met de juiste indexeringsgegevens opgeslagen worden.
Documenten die voor ondertekening geprint moeten worden en
vervolgens weer moeten worden gescand voor digitale archivering,
kunnen met barcodes automatisch gearchiveerd worden.

Belangrijk
Archivering is niet alleen automatisch, maar ook digitaal. Dit
maakt gegevens vanaf elke locatie toegankelijk en kunt u uw
documenten veilig in ieder EDM-/archiveringssysteem opslaan.
Fouten in documenten en vertragingen bij het ophalen behoren
tot het verleden.

Documenten die
kansen bieden:

Bereikbare
bedrijfstakken:

Facturen

Fabricage en distributie

Leveringsbewijs

Financiële diensten

Betalingsbewijs

Overheid
Gezondheidszorg
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VOORDELEN VOOR DE KLANT
Hogere productiviteit
door automatisering
Betere communicatie
Lagere portokosten
Lagere arbeidskosten
‘Black box’-oplossing
30

Schaalbare oplossing

Voordelen voor de klant
Hogere productiviteit door automatisering
De implementatie van geautomatiseerde workflows zorgt
voor een hogere productiviteit op de werkplek
Maakt arbeidsintensieve en handmatige taken overbodig
Door de overstap naar digitaal kunnen processen
worden geautomatiseerd en grote hoeveelheden
gegevens ontsloten, wat nuttig is voor de verbetering en
optimalisatie van processen.

Betere communicatie
Verbetering van de klantbeleving dankzij interactieve
documenten, gepersonaliseerde webportals,
betaalknoppen en sms-berichten
Verbeterde betrouwbaarheid van gegevens en integriteit
van documenten.

Lagere postkosten
Portokortingen
Minder pagina’s die moeten worden geprint
Postverzendingen naar dezelfde ontvanger worden
gecombineerd

31

Archivering (documentmanagementsysteem)

Lagere arbeidskosten
Minder handmatige arbeid (handmatige verwerking van
documenten)
Geen menselijke fouten
Hogere productiviteit en meer efficiëntie van personeel

‘Black box’-oplossing
De mogelijkheid om verbeteringen door te voeren zonder
belangrijke applicaties te wijzigen
Geen verandering voor de huidige werkroutines van het
personeel
Integratie met bestaande systemen
Geen grote investeringen in dure systemen of technologie
Printeronafhankelijk

Schaalbare oplossing
Mogelijkheid om met uw bedrijf mee te groeien

ONZE BEDRIJFSTAKKEN
Financiën
Overheid
Gezondheidszorg
Transport
Fabricage
Detailhandel
Printen
32

Financiën
Transformeer uw bedrijfscommunicatie en blijf relevant voor
uw klanten.
Financiële organisaties moeten hun communicatie met klanten personaliseren
om concurrerend te blijven. Ze moeten investeren in oplossingen waarmee ze
zich onderscheiden, zoals digitale tools.

Strategische factoren
Technologie wordt voor banken en financiële instellingen steeds meer een
bepalende factor om zich van de concurrentie te onderscheiden.
De klanten hebben steeds hogere verwachtingen op het gebied van digitale
communicatie, flexibiliteit en controle.
Banken moeten de effectiviteit van hun nalevingsbeleid goed in de gaten
houden.

Documenten die kansen bieden
Afschriften voor leden
Financieel beleid
Hypotheekdocumenten
Communicatie met klanten
Obligaties

Voordelen
Documenten hoeven niet langer handmatig te worden verwerkt en
gesorteerd, wat leidt tot veel minder fouten.
Verbeterde documentintegriteit dankzij de foutvrije verwerking van
documenten.
Minder verspilling, lagere portokosten en efficiënter personeel.
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OPLOSSINGEN
Debiteuren
Uitgaande post
Correspondentiebeheer

Overheid
Efficiëntere uitgaande post dankzij automatisering.
Lokale overheidsinstanties willen handmatige processen overbodig maken en
zorgen dat de postkamer een voorbeeld is van organisatorische topkwaliteit..

Strategische factoren
Kosten: kosten op alle mogelijke manieren verlagen. Op papier en post kan
altijd worden bezuinigd.
Volume: grotere hoeveelheden print naar de postkamer. Overheidsinstanties
willen ook gebruik kunnen maken van de ad hoc werkzaamheden van
andere instanties om nieuwe inkomsten te genereren.
Efficiëntie: belangrijke bedrijfsprocessen automatiseren en stroomlijnen
zodat werklasten eenvoudiger te beheren zijn.

Documenten die kansen bieden
Gemeentebelastingen
Huurtoeslagen
Schooltoelatingen
Inkomsten en uitkeringen
Socialezekerheids- en arbeidsongeschiktheidsbrieven

Voordelen
Geld besparen: postintegriteit verbeteren, voorbedrukt papier consolideren en
maximaal profiteren van gesorteerde post voor portokortingen.
Geld verdienen: extra inkomsten genereren door taken voor andere
instellingen uit te voeren.
Efficiëntie verbeteren: arbeidsintensieve taken zoals vouwen/couverteren
automatiseren en menselijke fouten verminderen.
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OPLOSSINGEN
Debiteuren
Uitgaande post
Correspondentiebeheer

Gezondheidszorg
Lagere administratiekosten en betere patiëntenzorg
Door de productie van vooraf ingevulde formulieren te automatiseren krijgen
zorgverleners extern toegang tot al hun formulieren zodat ze deze eenvoudig
en geheel naar eigen wens kunnen bijwerken. Ze kunnen voldoen aan de
stijgende zorgvraag en de kosten ervan verminderen.

Strategische factoren
Zorgverleners verliezen jaarlijks alleen al door registratiefouten £ 60 miljard.
Databases met patiëntdossiers kosten grote ziekenhuizen meer dan £ 1
miljoen per jaar.
Papier, printers, faxmachines, toners etc. zijn erg duur.
Patiënten vullen bij toelating redundante informatie op tal van formulieren
in.
Door de vergrijzende bevolking is er een groeiende behoefte om
gezondheidszorgsystemen te verbeteren. In 2050 woont wereldwijd meer
dan 80% van de senioren in opkomende economieën.

Documenten die kansen bieden
Toelatingsformulieren
Laboratoriumformulieren
Polslabels

Voordelen
Hogere productiviteit: Door arbeidsintensieve taken te automatiseren kunnen
zorgverleners zich richten op hun klinische expertise.
Betere kwaliteit en meer consistentie: Garandeert dat fouten overbodig
worden gemaakt om betere zorg te kunnen leveren. Uit één onderzoek
blijkt dat meer automatisering van medische dossiers, receptinvoer en
beslissingsondersteuning resulteert in minder doden, complicaties en kosten.
Minder verspilling: Met de overstap op digitaal wordt papier overbodig
gemaakt.
Datagestuurde inzichten: Technologie voor procesautomatisering kan ook
veel gegevens opleveren om prestaties te verbeteren en optimaliseren.
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SOLUTIONS
Debiteuren
Uitgaande post

Transport

OPLOSSINGEN

Informatie centraliseren en leveranciers- en klantrelaties
verbeteren
De distributie- en transportsector moet belangrijke informatie digitaal kunnen
vastleggen, zoals gegevens over de aankomst en bezorging van zendingen, en
moet problemen met verloren, beschadigde en onherkenbare documentatie
minimaliseren.

Strategische factoren
De informatiestroom tussen kantoor en externe locaties centraliseren en de
kloof tussen gegevensbronnen van verschillende afdelingen dichten.
Elementaire handmatige documentprocessen automatiseren en
digitaliseren, en deze integreren in bestaande ERP-/financiële systemen.
Een meer agile werkomgeving met efficiëntere medewerkers en betere
leveranciers-/klantrelaties creëren.

Documenten die kansen bieden
Inkoopfacturen

Laadcognossementen

Pakbonnen

Afleveringsbewijzen

Verzendbrieven

Vrachtbrieven

Voordelen
Extraheer gegevens automatisch en genereer missiekritieke documenten
automatisch.
Profiteer van papierloze productiviteit met zo min mogelijk fotokopiëren,
handmatig opzoeken, foutgevoelige documenten en opnieuw intypen van
gegevens.
Verlaag kosten van dure eigen printers en voorbedrukte formulieren door
meldingen digitaal te verzenden in elke gewenste indeling.
Zorg voor minder fouten en vertragingen door volledige en begrijpelijke
documenten in realtime te leveren.
Zorg voor integratie in bestaande transport- en warehousingsystemen
zonder behoefte aan extra IT-support of externe adviseurs.
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Debiteuren
Leveringsbewijs

Fabricage

OPLOSSINGEN

Gegevens onderhouden, beheren en converteren om
productlijnen te verbeteren.
De fabricage-industrie kan bestaande processen verbeteren door op papier
gebaseerde documenten automatisch vast te leggen en om te zetten in
waardevolle gegevens.

Strategische factoren
74% van de fabrikanten kent aan groei een hoge prioriteit toe in de komende
twee jaar.
Er is behoefte aan lagere kosten, betere prestaties, beheer van
werkonderbrekingen door storingen en gegarandeerde naleving van
contractuele en wettelijke verplichtingen.
Gebrek aan zichtbaarheid vergroot de kans op verstoring van de supply chain,
en dit kan een dramatische invloed hebben op de bedrijfsprestaties.
KPMG – Innovating for Tomorrow, US CEO Outlook 2016
KPMG – Global Manufacturing Outlook 2016

Documenten die kansen bieden
Facturen

Afschriften

Inkooporder

Afleveringsbewijzen

Voordelen
Automatisering van documentproductie stroomlijnt processen, waardoor
organisaties producten en diensten sneller op de markt kunnen brengen.
Lagere operationele kosten: Papieren archieven kunnen worden
geëlimineerd en vervangen door digitale archieven, waardoor gegevens
gemakkelijker terug te vinden zijn.
Grotere efficiëntie: Handmatige processen worden geëlimineerd, waardoor
er middelen vrijkomen en problemen veroorzaakt door verloren documenten
verdwijnen.
Minder verspilling: Door de overstap op digitaal wordt papier overbodig en
kunnen documenten tussen afdelingen worden gedeeld.
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Debiteuren
Leveringsbewijs

Detailhandel

OPLOSSINGEN

Sneller informatie verkrijgen, beheren en verwerken door
rigide papieren formulieren overbodig te maken.
Organisaties in de detailhandel krijgen realtime en veilige toegang tot accuraat
opgeslagen gegevens. Hun administratiekosten zijn lager, ze hebben meer
controle over hun activiteiten en kunnen sneller beslissingen nemen.

Strategische factoren
Orderverwerking: De detailhandel wil bestellingen sneller verwerken om de
cashflow te verbeteren.
Gegevensbeheer: Efficiënt en effectief gegevensbeheer is de sleutel om
bestaande klantbestedingen te verhogen.
Nalevingsbeheer: De bedrijfstak kent veel regelgeving. Detailhandelaren
moeten deze naleven en persoonlijke en gevoelige gegevens op de juiste
wijze beheren.
Leveranciers- en klantrelatiemanagement: Succesvol zijn in de detailhandel
betekent succesvol en correct communiceren met leveranciers en klanten, op
de manier die zij wensen.

Documenten die kansen bieden
Verkooporders

Afleveringsbewijzen

Verzendingsbrieven

Voordelen
Procesautomatisering maakt efficiënte en veilige online samenwerking mogelijk
en zorgt dat nalevingsprocessen effectief kunnen worden gedeeld. Uw supply
chain wordt zo min mogelijk verstoord omdat gegevens duurzaam worden
opgeslagen en eenvoudig terug te vinden zijn dankzij een accuraat audit trail .
End-to-end oplossingen voor workflow automatisering kunnen u helpen uw
administratieve werk efficiënt en kosteneffectief te reduceren en tegelijkertijd
de precisie, transparantie en naleving van belangrijke financiële processen
te versterken. Dit resulteert in een gezondere cashflow, betere relaties met
leveranciers en een geoptimaliseerd kooppotentieel.
Het stroomlijnen van uw bestelproces verkort de facturatietijd en geeft u
volledige controle en transparantie. Het resulteert tevens in een efficiëntere, meer
kosteneffectieve logistiek en betere klantenservice. Bovendien wordt het gebruik
van magazijnruimte geoptimaliseerd en is uw ecologische voetafdruk kleiner.
Geïntegreerde communicatie-oplossingen over meerdere kanalen maken
het mogelijk dat u verbinding kan maken met klanten en uw interacties en
transacties met klanten kunt personaliseren. Hierdoor krijgt u meer controle over
uw workflows voor klantbeleving, bouwt u hechtere relaties met de klant op,
kunt u het gedrag van de klant beïnvloeden en het winkelbezoek vergroten.
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Debiteuren
Leveringsbewijs

Printen

OPLOSSINGEN

Traditionele en digitale uitvoermethodes combineren om uit
te steken boven de concurrentie.
De printindustrie kan iedere handmatige printtaak automatiseren, besparen op
bedrijfskosten en projecten sneller afleveren. Zodat drukkers goed gedijen in de
hedendaagse digitale samenleving.

Strategische factoren
Digitale documenten en bedrijfsprocessen vervangen communicatie op basis
van papier (Gartner).
Het aantal communicatiekanalen neemt toe.
Het groeiende gebruik van mobiele apparaten heeft geleid tot nieuwe
printvereisten en -mogelijkheden (Gartner).
De diversificatie van klantcommunicatie eist dat print- en softwareleveranciers
samenwerken om veranderingen het hoofd te bieden (Gartner).
Printbedrijven moeten meer overleggen met hun klanten om beter te
snappen hoe ze denken.

Documenten die kansen bieden
Direct mail

Beleidsdocumenten

Brieven

Rapporten

Publicaties

Brochures

Formulieren

Certificaten

Voordelen
Eén document verzenden via meerdere kanalen, zoals drukwerk, e-mail of
sms.
Handmatige afdruktaken automatiseren, wat de kosten voor printers
verlaagt en zorgt voor een snellere aflevering.
Bijblijven met werk-en voortgangsverzoeken van overal om tijd te besparen.
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Uitgaande post
Ad hoc consolidatie
van print en post

PRODUCTOVERZICHT
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Geavanceerde SME-optie

OPLOSSINGEN

PlanetPress Connect is een softwareoplossing om uitgaande communicatie
volledig te automatiseren.

Debiteuren

Het is een oplossing voor het gehele communicatieproces, van
documentsamenstelling en -verrijking tot de distributie en verzending via ieder kanaal,
tot archivering en tot rapportering. Alles kan geautomatiseerd worden, en met de
mogelijkheid om elke stap te digitaliseren.

Waardevoorstel

PlanetPress Connect brengt alle gegevens van meerdere systemen in kaart
binnen de IT-omgeving van de host, wat het risico op privacyschendingen
verkleint. Het kan alle uitgaande documenten opnieuw ontwerpen en voorzien
van een modern, consistent uiterlijk, en kan alle resulterende bestanden
itvoeren naar ieder extern systeem of kanaal.

Belangrijkste kenmerken
Accepteert bijna alle soorten
gegevensinvoer, inclusief een breed
scala aan printstreams.
Gebruiksvriendelijke interface
Eenvoudige workflowtools
Printen van variabele gegevens

Geautomatiseerde taken en workflow
Metadata
Documenten zoeken en ophalen
Compatibel met verschillende
systemen en software

Leveringsbewijs

PlanetPress Suite automatiseert
het samenstellen en distribueren
van transactionele en variabele
documenten. Het is een oplossing
voor middelgrote tot grote bedrijven
die snel consistente, accurate
communicatie willen verzorgen.

Aantal medewerkers van
klant
Middensegment

Veelvoorkomende
toepassingen
Afschriften

Multichannel output

Facturen

PDF-tools

Op het web gegenereerde
activiteiten
Verzenddocumenten

Belangrijkste voordelen
Verbetert de integriteit en
compatibiliteit van documenten
Maakt dagelijkse bedrijfsprocessen
efficiënter en productiever
Verbetert de cashflow door
betalingsverzoeken eerder te
verzenden
Zorgt voor volledige flexibiliteit
dankzij documentopmaak- en
hostsystemen
Laat organisaties profiteren van
portokortingen

Geautomatiseerde distributie
Maakt menselijke fouten overbodig
Bestaande IT-omgeving hoeft niet
gewijzigd te worden
Eenvoudig te beheren multichannel
output (print, e-mail, fax, web)

Multichannel
bedrijfscommunicatie
Post voorbereiden
Transactiedocumenten
samenstellen en uitvoeren
Geautomatiseerde archivering
Documentverrijking

planetpress.objectiflune.com
OL is een geregistreerd handelsmerk van Objectif Lune
Inc. Alle weergegeven geregistreerde handelsmerken
zijn eigendom van de espectievelijke eigenaren. © 2021
Objectif Lune Incorporated. Alle rechten voorbehouden.
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Geavanceerde Enterprise-optie

OPLOSSINGEN

PReS Connect is ontworpen voor
communicatie in grote hoeveelheden.

Debiteuren

PReS Connect personaliseert en automatiseert uitgaande communicatie, net zoals
PlanetPress® —maar is ontwikkeld om extreem grote hoeveelheden te verwerken.

Ad hoc post

PReS Connect kan gepersonaliseerde documenten automatisch ontwerpen en
distribueren voor transactie- en direct-marketing-applicaties. Het programma kan ook
gebruikt worden om systemen en processen in een organisatie te integreren en om
documenten met variabele tekst, afbeeldingen, grafieken en barcodes te genereren.
PReS Connect is het best geschikt voor markten waarin grote hoeveelheden output
worden geproduceerd (AFP/IPDS). Er zijn bovendien tal van opties beschikbaar om de
oplossing aan te passen aan de behoeften van de klant.

Correspondentiebeheer

Belangrijkste kenmerken
Uitvoer van grote hoeveelheden
Zeer schaalbare performance met
optionele performance packs
Meertalige interface
Grafische workflows voor
gegevenstoewijzing
Breed scala aan resources voor
gegevensimport, inclusief binaire
bestanden, csv, xls, Access-, SQL-,
OBDC-databases en XML
Ondersteunt alle belangrijke
uitvoerindelingen van
productieprinters: PostScript, PDF,

PDF-A, PCL, PPML, VIPP, AFP/IPDS,
IJPDS, XML, Metacode
Geavanceerde en gepersonaliseerde
variabele inhoud mogelijk met elk
gewenst aantal variabele elementen,
inclusief gegevensvelden, tekstblokken
en afbeeldingen
Volledige automatiseringsmogelijkheden

Kortere implementatiecycli
Multichannel: inhoud eenmalig
samenstellen en deze voor meerdere
doelen en indelingen gebruiken
Geen ingewikkelde
programmeringstaken of aparte tools
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Waardevoorstel
PReS Connect is een oplossing
voor grote bedrijven die grote
hoeveelheden gepersonaliseerde
documenten op hoge snelheid
moeten distribueren voor transactieen direct-marketing-doelen.

Aantal medewerkers van
de klant
Grote bedrijven

Veelvoorkomende
toepassingen

Commingling

Dynamische rekeningafschriften

Ondersteunt een breed scala aan
digitale uitvoer en archivering, zoals
PDF, e-mail, internet, fax, sms en XML

Transactie- en
transpromotiedocumenten
Bedrijfsrapporten

Belangrijkste voordelen
Uitvoer in grote hoeveelheden

Uitgaande post

Lagere algehele totale kosten van
documentproductie
Krachtige mogelijkheden voor het
beheer van witruimte
Eenvoudig te integreren in
verschillende systemen
Schaalbaar

Direct mail
Aangepaste verzekeringspolissen
Grote hoeveelheden print op
hoge snelheid
Hybride post
Correspondentiebeheer
Productieautomatisering

Geautomatiseerde processen die
de productiviteit van het personeel
vergroten en het aantal fouten
verkleinen

Geschikt voor wereldwijde
implementatie en distributie
Ondersteunt alle belangrijke
productieprinters

pres.objectiflune.com

Sneller voldoen aan de eisen van
de klant door de efficiëntie te
maximaliseren

Integreert audit-, fout-, statistiek- en
labelbestanden in processen voor
printbeheer en systemen voor
integriteitscontrole

OL is een geregistreerd handelsmerk van Objectif Lune
Inc. Alle weergegeven geregistreerde handelsmerken
zijn eigendom van de espectievelijke eigenaren. © 2021
Objectif Lune Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Intelligent Data capture, SME and Enterprise option

OPLOSSINGEN

Capture OnTheGo is een mobiele oplossing
voor digitale formulieren in het digitale
tijdperk. Digitaal in plaats van papier.

Leveringsbewijs

PlanetPress® of PReS® Connect creëert e-formulieren die naar een mobiel apparaat
gedownload kunnen worden (iOS, Android of Windows 10). Gebruikers kunnen
vervolgens tekst, foto’s, aantekeningen, getallen, gegevens en handtekeningen
toevoegen, en formulieren online of offline valideren. U kunt met deze oplossingen
PDF-documenten zoals handleidingen of disclaimers distribueren en beheren.

Capture OnTheGo is een oplossing
voor e-formulieren waarmee
buitenmedewerkers alle benodigde
formulieren bij zich hebben zonder
ze op papier mee te hoeven slepen.

Zodra de e-formulieren ingevuld zijn en bij de workflow zijn ingediend, kunnen de
ingediende gegevens (tekst, afbeeldingen, handtekeningen, audio-opnames of anders)
worden gebruikt om aanvullende documenten te maken, klantsystemen bij te werken
of andere acties uit te voeren, allemaal via het automatiseringsprogramma.

Aantal medewerkers van
de klant

Waardevoorstel

Middelgroot - Groot

Belangrijkste kenmerken
Mobiele applicatie

Wit label voor applicatiebranding

Offline bibliotheek

Workflowautomatisering, naar en
van de mobiele applicatie, met
PlanetPress

HTML-formulier en offline
gegevensvalidatie
Draadloos printen
Paneel voor webbeheer
Startscherm om opslagplaats,
gebruikers, gebruikersgroepen,
documenten en andere parameters
te beheren

Bestanden met multimedia
content verzenden
Online en offline modus
Pictogrammen die de
documentstatus visualiseren

Veelvoorkomende
toepassingen
Handtekeningen verzamelen
Multimedia producten (foto’s met
aantekeningen, audio-opnames,
video-opnames etc.) verzamelen
en beheren
Formulieren op locatie verzenden

Belangrijke voordelen
Online en offline mogelijkheden
Geautomatiseerde retourzending van
documenten
Multimediabijlagen
Branding-mogelijkheden

captureonthego.com
OL is een geregistreerd handelsmerk van Objectif Lune
Inc. Alle weergegeven geregistreerde handelsmerken
zijn eigendom van de espectievelijke eigenaren. © 2021
Objectif Lune Incorporated. Alle rechten voorbehouden.
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Intuïtief printbeheer, MKB- en Enterprise-optie

OPLOSSINGEN

OL Connect Send is een eenvoudig te
implementeren, gebruiksvriendelijke
oplossing.

Uitgaande post

Printfaciliteiten kunnen hiermee hun printhoeveelheden vergroten door terugkerende
transactionele communicatie en ad-hocpost van de computer van hun klant vast te
leggen en te consolideren in een workflow die is afgestemd op het printen van grote
hoeveelheden op hoge snelheid.

Waardevoorstel

Print Service Providers kunnen middels een klantaccount het OL Connect Sendprogramma doorgeven aan hun klanten. Zij kunnen dan printen, zien een interactief
voorbeeld en goedkeuring. De printtaak wordt naar de OL Connect-server verzonden,
waar de PSP de taak kan beheren en verwerken, en de postverzending ervan kan
regelen.

Belangrijkste kenmerken
Maakt niet-interactief printen via
Comprimeert PostScript-bestanden
internet mogelijk
tijdens de overdracht om
bandbreedtegebruik te minimaliseren Modus met licentie
Opent de standaardbrowser van de
Interactieve taakverzending is mogelijk
gebruiker voor de weergave van
Gebruikersmodus (domeinen/
webinhoud geproduceerd door een
werkstations). De gebruiker kan
OL Connect-server
Database met domein-, werkstationID-, documentgegevens en informatie
over aantallen pagina’s
SysTray-bevestiging voor
taaktransmissie
Modus zonder licentie (gratis te gebruiken)
Niet-interactieve taakverzending

overal een interactieve webpagina
printen en ontvangen. Er kan een
onbeperkt aantal pagina’s worden
geprint.

Creditmodus. Iedere gebruiker kan
overal een interactieve webpagina
printen en ontvangen. In deze modus
zijn credits vereist, waarvan een bepaald
aantal wordt afgeschreven nadat een
taak door de server ontvangen is.

Belangrijkste voordelen
Haal meer klanten binnen door
oplossingen aan te bieden die
aantrekkelijk zijn voor meer soorten
bedrijven, van MKB tot grote
ondernemingen.

Haal alles uit uw productieprinter

OL Connect Send is een oplossing
voor de consolidatie van ad hoc
post waarmee printfaciliteiten
hun printen postvolumes kunnen
vergroten. Voor middelgrote tot
grote B2B-printfaciliteiten met
postkamers verzamelt OL Connect
Send printtaken vanaf iedere locatie,
legt het belangrijke gegevens
vast en zorgt het dat taken bij de
printfaciliteit worden afgeleverd.

Modules
Niet-interactief
Interactief

Aantal medewerkers van
de klant
Middelgroot - Groot

Veelvoorkomende
toepassingen
Ad hoc consolidatie van printwerk
en post
Verwerking van binnenkomende
documenten
EDI onboarding

Maak de omslachtige verwerking van
ad hoc print overbodig

Mogelijkheid tot upselling naar
bestaande klanten met een nieuw
aanbod

Ontvang alleen vooraf goedgekeurde
printtaken

Groter print- en postvolume voor de
faciliteit

Vergroot uw marges

Minder downtijd tijdens productie
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Laat printers 24/7 draaien

Ad hoc post

Vergroot de efficiëntie
Vergemakkelijk het indienen van taken
door uw klanten

olconnect.com/ad-hoc-mailconsolidation
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