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O que a OL faz
Resolvemos o desafio da integração de
sistemas ERP, LOB e mainframe.
Nossa tecnologia atua como um middleware que
suporta vários sistemas de uma organização e amplia
suas funcionalidades para permitir a automatização dos
processos empresariais por toda a empresa.

Nós criamos, gerenciamos, distribuímos e
automatizamos documentos transacionais.
Na Objectif Lune, nos especializamos em comunicações
de saída. Todas as comunicações relacionadas aos clientes
podem ser multicanais, personalizadas, automatizadas e
interativas.

Agregamos valor aos seus processos
comerciais mais comuns.
Ajudamos nossos clientes a migrar de processos manuais
baseados em papel para processos digitais automatizados,
passo a passo e sem reformular toda a organização.

Nós tornamos possível imprimir em qualquer
coisa.
Capturamos e extraímos dados de fluxos de impressão
provenientes de qualquer sistema ou ERP para compor
documentos, imprimi-los em qualquer dispositivo e até
mesmo enviá-los para qualquer sistema de ECM para
processamento adicional.
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Principais recursos da OL
Automatização de processos de
negócios
Os processos de negócios na maioria das
empresas ainda são predominantemente manuais,
consequentemente tudo em papel. Para cada processo
empresarial, há um documento correspondente: um
pedido de compras, uma fatura, um comprovante de
entrega, etc. Cada um desses documentos transacionais
é muito importante para manter o fluxo de caixa de
uma empresa. Se eles forem arquivados de forma errada
ou perdidos, isso poderá diminuir consideravelmente
os negócios. Lidar com documentos importantes em
formato de papel é sujeito a erros e demorado. Esse
problema pode ser resolvido com automação.
Ao automatizar esses processos em papel, os
documentos são produzidos e armazenados
digitalmente, tornando-os fáceis de recuperar. Outros
processos, como aprovações ou faturamento, podem
ser acionados automaticamente. E, por fim, como os
funcionários não precisam lidar com tudo manualmente,
eles podem gastar seu tempo com tarefas mais
importantes.

Transformação digital
Quando se trata de digitalização, as empresas devem
mudar a maneira como trabalham para atender às
necessidades de seus clientes. Elas precisam modernizar
suas tecnologias, produtos e serviços. Além disso, elas
precisam mudar a maneira como se comunicam com
seus clientes.
É por isso que fornecemos às empresas as ferramentas
para mudar da impressão para o digital. Nós as
ajudamos a dar pequenos passos, um processo ou
documento de cada vez, reduzindo sua dependência do
papel e automatizando as tarefas repetitivas. Tudo isso é
feito de forma rápida, eficiente e com total controle da
aparência e das características de cada documento. Isso
economiza tempo, dinheiro e mão de obra, mas, mais
importante, aumenta a satisfação do cliente.
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Imprimir e enviar
Embora a maioria das empresas esteja digitalizando suas
atividades, o papel não desaparece completamente.
Até hoje, as organizações ainda precisam imprimir e
enviar de forma confiável e eficiente seus documentos
transacionais e correspondências comerciais com prazos
muito curtos. Nossas soluções trazem automação,
redução de custos, integridade das correspondências e
descontos postais para impressões transacionais.
Além disso, nós temos a capacidade de proporcionar
as mesmas vantagens para trabalhos menores, como
correspondências comerciais pontuais, consolidando-as
pela web, aumentando assim o volume de impressão e
automatizando o processamento manual repetitivo.

Mobilidade para documentos
transacionais
Nossos clientes usam nossa tecnologia para transformar
seus documentos transacionais voltados para o cliente
e baseados em papel em documentos eletrônicos em
um tablet. Isso inclui ordens de serviço, formulários de
inspeção, notas de entrega, novas contas e contratos
e formulários de seguro. Muitos documentos podem
se beneficiar do preenchimento em um tablet,
aproveitando todos os recursos de um dispositivo. A
câmera pode ser usada para fotos e digitalizações, bem
como o GPS para geolocalização e a conexão à Internet
para envio e recebimento de informações.

Preparação de documentos
sofisticados
Em alguns setores, as empresas têm necessidades
específicas em relação ao fluxo de trabalho de
seus documentos. Documentos jurídicos, apólices
de seguro e contratos contêm informações muito
precisas, que variam de acordo com o cliente. Essas
empresas compilam todas as informações que possuem
provenientes de um repositório de parágrafos, cláusulas
e pacotes de documentos armazenados que são
selecionados com base em regras. É importante ter as
ferramentas certas para garantir consistência, precisão e
qualidade dos documentos, tudo em um curto período.
Por isso, oferecemos processos automatizados para criar
documentos variáveis complexos. Nossa tecnologia
permite que os usuários selecionem textos preexistentes
de um CMS ou plataforma web para criar novos
documentos personalizados.

Além de oferecer uma experiência do cliente
bastante aprimorada, passar de formulários em
papel para formulários eletrônicos ou da web gera
muitas vantagens para as empresas. Os sistemas
podem ser atualizados em tempo real, os erros
podem ser comunicados ao atendimento ao cliente
imediatamente, os funcionários economizam tempo e
os documentos ficam protegidos de danos ou perdas.

Conectividade ERP com ECM
Em uma empresa normal, a maioria dos dados e
documentos transacionais se originam de um sistema
ERP, LOB ou mainframe. Esses sistemas são normalmente
fechados, o que significa que a saída de informações ou
documentos transacionais não é simples. Imprimir, enviar
por e-mail, postar na web e conectar-se ao EDI têm seus
desafios quando você está trabalhando de um ERP.

PDF
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Mesmo que você produza com sucesso seus
documentos transacionais, a dificuldade consiste em
como inseri-los de volta em seu sistema de ECM. Nossa
tecnologia extrai dados de impressão, cria índices e
envia documentos transacionais de volta ao ECM, onde
a apresentação de documentos e fluxos de trabalho de
documentos e aprovações estão agora disponíveis para
esses documentos. Mesmo documentos transacionais
eletrônicos podem ser disponibilizados em um ECM
graças à nossa tecnologia.

Por que escolher a Objectif Lune
Com todas as opções disponíveis, por que
a Objectif Lune é a melhor escolha para o
seu cliente? Convencer um cliente a fazer
negócios conosco é convencê-lo de que
podemos dar a ele o que precisa. Aqui
estão 3 argumentos que você pode usar
para persuadir seus clientes de que somos a
melhor opção para eles.
Manter seus sistemas
A maioria das empresas está usando vários sistemas
em silos para operar suas atividades diárias. Isso muitas
vezes é o resultado de várias compras espalhadas ao
longo do tempo para corrigir problemas de negócios
diferentes ou de aquisições e fusões de empresas. O
resultado final é o mesmo: sistemas desconectados com
falhas de funcionalidade.
Pode parecer mais fácil substituir esses sistemas
legados por um sistema de ERP moderno totalmente
integrado. Mas, na realidade, a maioria das empresas que
investigam essa opção é desencorajada de assumir um
projeto tão conflituoso. Alterar o sistema operacional
de uma empresa é um projeto em grande escala que
leva muitos anos e um investimento significativo em
recursos, mão de obra e tempo.
Na Objectif Lune, defendemos uma abordagem
diferente. Nós preenchemos a lacuna entre os sistemas
existentes de uma empresa usando sua saída para
aprimorar, automatizar e digitalizar as comunicações,
documentos e processos..
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Abordagem não invasiva
Ao implementar uma nova solução em uma
organização, a resistência à mudança é esperada.
Essa resistência pode assumir muitas formas, desde
preocupações com a segurança, adoção lenta, baixas
taxas de participação em treinamentos e até mesmo
total oposição.
A Objectif Lune possui uma abordagem distinta que
facilita a aceitação de todos os departamentos de uma
organização. Nós nos adaptamos ao modo de trabalho
dos funcionários, e não o contrário. Temos flexibilidade e
agilidade para desenvolver soluções personalizadas para
as atividades diárias de nossos clientes, minimizando
paradas e exigindo muito pouco treinamento.
Além disso, como nossa tecnologia atua como um
middleware, sem intervenção no sistema real, os
especialistas em TI garantem que a integridade de sua
arquitetura é segura.

Projetos pequenos
Na Objectif Lune, acreditamos em uma abordagem
passo a passo. Sabemos que a maioria das empresas
não tem recursos para revisar seus sistemas e processos
com um projeto colossal, que envolve um período de
mudanças estressante. Com o OL Connect, a maior
parte das melhorias pode ser implementada em
pequenas quantidades, com total flexibilidade. Comece
com o seu documento ou processo de negócio mais
importante, melhore-o, automatize-o, digitalize-o e
avance para o próximo na lista.

Por que ser parceiro da OL
Na Objectif Lune, nosso objetivo é atender às necessidades de nossos clientes e fornecer uma
solução que realmente os beneficie. Adotar a nossa abordagem e escolher os nossos produtos
irá proporcionar-lhe uma vantagem sobre os seus concorrentes, ajudá-lo a falar o idioma do seu
cliente e, ao mesmo tempo, a concentrar-se na venda dos seus produtos principais. Aqui estão
duas vantagens da parceria com a Objectif Lune:
Dimensionar a conversa
Ao vender uma solução em vez de um produto, você terá a oportunidade de continuar a visitar seu cliente. A abordagem
de “soluções” do consultor permite que você amplie a conversa e leve seu cliente a uma jornada, uma vez que um
problema da unidade de negócios tenha sido resolvido, você pode passar para a próxima etapa e procurar solucionar o
problema de outra unidade de negócios. Do Contas a Receber a Comprovação de Entrega, as soluções fornecem um fluxo
de conversação potencial contínuo.

Capturar mais impressão
Ao dividir o produto em soluções principais, você tem acesso para capturar mais volumes de impressão de seus clientes,
em mais áreas de negócios. Nossas soluções são baseadas na automação de processos de negócios. Se mais processos
de negócios forem automatizados, CR, CP etc., mais impressão poderá ser processada e depois capturada. As soluções
permitem que você eleve a necessidade de negócios para dispositivos de impressão mais enxutos e mais rápidos,
aumentando o tamanho do seu negócio.
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ENCONTRANDO A OPORTUNIDADE
A questão
Descoberta
Confirmação
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Encontrando a oportunidade
Sabemos que encontrar uma oportunidade
de software não é tão fácil quanto encontrar
uma oportunidade de hardware tradicional.
Por isso, dividimos a possibilidade de
encontrar uma oportunidade no formato mais
simples possível.

Etapa 1: A questão
Qual é o seu documento mais importante?
Essa é a questão chave para começar a
entender se existe uma oportunidade.
Entender o documento mais importante
do seu cliente permite a você um foco.
Geralmente é um documento transacional,
pois a maioria dos dados é estruturada.
Documentos da oportunidade:
Faturas
Pedidos de venda
Pedidos de compra
Notas de entrega
Cartas de aviso
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Etapa 2: Descoberta
Depois de conhecer o documento mais
importante do cliente, é hora de descobrir
o processo por trás da construção, criação,
preparação e distribuição do documento.
Nós dividimos isso em cinco fatores-chave
que permitirão que você descubra se há
uma oportunidade.
Os cinco Ms
Manual
Analise como esse documento é processado
manualmente. Onde há intervenção humana e quão
eficiente é o processo atual? Com a intervenção
manual vem os erros potenciais, erros que custam à
empresa muito dinheiro, especialmente em termos de
gerenciamento de dados.
Identificação da oportunidade: digitalização,
indexação, dobragem, inserção, franqueamento

Money (dinheiro)
Os processos manuais serão uma fuga fundamental nos
recursos, o que custa dinheiro para um negócio. Os custos
de mão de obra são uma sobrecarga excessiva para as
empresas e funcionários valiosos são pagos para executar
os processos mais básicos, desde dobrar até inserir a
correspondência.
Identificação da oportunidade: entrada de dados
manual, comparação e remessa de documentos,
gerenciamento ou digitalização de correspondências
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Minutos
Agora que você reuniu as informações sobre onde estão
os custos básicos, é hora de analisar o quanto esses
processos são dispendiosos em termos de tempo. Se o
processo for manual, é provável que seja demorado. É
uma fuga de recursos, mas também caro, pois a equipe
está mais focada na manutenção dos processos do que
no crescimento do negócio.
Oportunidade: funcionários caminhando até as
impressoras, digitalizando, dobrando e inserindo
correspondências manualmente

Materiais
Os processos são geralmente baseados em papel, o
que significa mais custos para materiais, desde papel de
carta timbrado até créditos de franqueamento. Como
a maioria dos materiais tem um custo físico, é fácil
formular um argumento de vendas apenas com base
nessas despesas.
Identificação da oportunidade: papel de carta
timbrado, pilhas de papel, grandes quantidades
de envelopes, grandes volumes de envio de
correspondências

Maquinário
A área final é o maquinário, e como os materiais, tem
um custo físico, por isso é fácil começar a formular
um argumento de vendas. Estamos aqui procurando
reduzir e agregar o maquinário. Para os fabricantes de
impressão, há uma oportunidade de substituir máquinas
pequenas por máquinas muito maiores, pois mais
volumes podem ser processados, e em um ritmo mais
rápido.
Identificação da oportunidade: impressoras de
mesa, máquinas de franqueamento e sistemas
legados

Etapa 3: Confirmação
Depois de analisar as cinco áreas principais,
você deve ter uma forte noção se há uma
oportunidade e deve começar a criar um
caso de negócios e um ROI com base nos
fundamentos encontrados, especialmente os
atributos físicos.
Se você ainda não tiver certeza se há um caso
de negócios forte, abaixo você encontrará
algumas perguntas de descoberta adicionais
para permitir uma análise mais aprofundada.

Aprofundar
Gerenciamento de correspondências
Quanto tempo leva para gerenciar as correspondências
enviadas?
Quantas pessoas estão envolvidas no processo?
O que acontece se o documento errado for inserido no
envelope errado?

Distribuição
Quantas cartas são enviadas em média durante um mês
de trabalho?
Qual é o custo por correspondência, incluindo
postagem, franqueamento, etc.?
E quanto às correspondências pontuais? Ainda estão
usando as impressoras de mesa?
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Gerenciamento dos dados
Então... quais dados estão entrando? Financeiro?
Desestruturado?
Quanto tempo leva, quantas pessoas estão envolvidas?
A intervenção humana pode causar erros.
O que acontece se as informações erradas forem
inseridas?

Gerenciamento de documentos
Conferência
Quanto tempo leva para conferir documentos?
Quantas pessoas estão envolvidas no processo?
O que acontece quando há uma incompatibilidade nos
documentos?
Como isso afeta o negócio?
Digitalização
Quais documentos estão digitalizando?
Quanto tempo demora para digitalizar manualmente?
Por que estão digitalizando os documentos?
Arquivamento
Quais documentos estão arquivando?
Onde estão sendo arquivados? Em um storage?
Quanto tempo leva para arquivar?

SUPERANDO OBJEÇÕES
Custos
Valor
Mudança
Complexidade
Integração
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Superando objeções
As objeções fazem parte de nossas atividades do dia a dia como organizações de vendas.
Gerenciar e superar essas objeções também fazem parte do nosso dia.

Custos

Valor

Visão Geral

Visão Geral

Um dos principais obstáculos é a relutância do cliente
em fazer o investimento inicial.

Além da relutância no custo, você também receberá
uma objeção ao valor da solução.

Solução

Solução

Para superar a objeção dos custos, é necessário
garantir que você tenha criado um caso de negócios
sólido, com valores de ROI claros sobre o que a
empresa pode economizar diretamente com o
investimento.
O caso de negócios pode ser fortalecido usando
referências ou estudos de casos de clientes que
obtiveram um ROI forte em um setor semelhante.
A Objectif Lune pode fornecer um modelo de caso
de negócios, bem como um espectro de estudos
de caso para apoiar sua proposta e garantir que a
oferta principal seja definida.

Vender o valor do produto é semelhante a superar
a objeção do custo. No entanto, o que você está
vendendo com valor é uma solução de longo prazo
em oposição a um investimento de curto prazo.
É provável que seu cliente esteja considerando
a solução para resolver um problema dentro da
empresa. Sua oportunidade é atuar como um
consultor e mostrar que, uma vez resolvido esse
problema, ele poderá implantar a solução em mais
áreas problemáticas da empresa, dando a você a
oportunidade de melhorar sua receita potencial
recorrente.

Importante

Importante

Complete um cálculo de ROI matador usando nossa
abordagem de cinco etapas: Manual, Money (dinheiro),
Maquinário, Minutos, Materiais.
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Ao preparar um caso de negócios, pense a longo prazo,
prepare um plano para o Ano 1, Ano 2, etc. Leve o
cliente a uma jornada.

Mudança
Visão Geral
Uma questão fundamental que você enfrentará é a
mudança. Implementar uma solução de processo de
negócios significa alterar um processo que já vem sendo
usado rotineiramente por vários anos.

Solução
Você não está vendendo uma solução pronta
para uso. As empresas que buscam implementar
a solução terão, sem dúvida, que passar por
mudanças. No entanto, essas mudanças irão
beneficiá-las. Ao implementar uma solução da
Objectif Lune você está tornando esse processo
mais eficiente e eliminando o trabalho pesado
dos envolvidos - desde a dobragem manual até o
franqueamento. O argumento do ROI aqui pode ser
um ponto persuasivo para as mudanças dentro de
uma organização, especialmente ao se propor à alta
administração.

Importante
Responda pelo ponto de vista do usuário ao fazer uma
proposta para o gerenciamento sênior e deduza os
possíveis problemas no estágio inicial.

Complexidade
Visão Geral
Com a mudança vem o medo, o receio de ter que
entender, se envolver e aprender algo novo. Quando se
trata de tecnologia, o medo se agrava.

Solução
Temos investido ano a ano para garantir que
nossas soluções sejam amigáveis, especialmente a
ferramenta de designer que a maioria dos usuários
usará como ponto base. Com seu recurso simples de
arrastar e soltar, ela foi projetada para todos os tipos
de usuários. Quando se trata dos recursos adicionais
(DataMapper e Workflow), criamos um treinamento
específico, online e offline, para garantir que os
clientes estejam confiantes no uso da solução e
possam acessar o suporte quando necessário.

Importante
Aproveite a oportunidade para mostrar aos usuários a
facilidade de uso da solução. Ao deixar a mente deles
à vontade, você reduz a objeção e fica próximo de
conseguir a aceitação.
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Integração
Visão Geral
A integração deficiente é conhecida por ser uma
objeção importante do cliente. Os clientes têm sistemas
e processos em funcionamento que não podem ser
substituídos.

Solução
Nossas soluções integram-se a todos os sistemas:
financeiro, ERP, CRM, gerenciamento de documentos
e customizados. Nós não estamos preocupados com
o sistema que você está usando. Nossas soluções
preenchem a lacuna entre seus sistemas, permitindo
que seus clientes vinculem todos os sistemas,
departamentos e informações e removam esses
silos de dados ineficientes.

Importante
Como serviços caros de consultoria não são necessários
para serem implementados em sistemas existentes,
os negócios de seus clientes podem funcionar
normalmente durante as fases de implementação.

NOSSAS SOLUÇÕES
Introdução
Contas a receber
Envio de correspondência
Comprovante de entrega
Correspondence Management (CM)
Ad Hoc Mail
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Todas as empresas, independentemente do setor, organizam atividades e tarefas nos processos
de negócios para cumprir sua missão da maneira mais eficiente e organizada possível. E para
cada processo de negócios, existe um documento correspondente. Não importa o setor, todas as
empresas lidam diariamente com documentos transacionais, como faturas, pedidos de compra,
comprovantes de entrega e assim por diante.

Uma abordagem real do primeiro cliente
Na Objectif Lune, estamos nos concentrando em ajudar as empresas a melhorar seus processos de negócios mais
importantes. Para isso, oferecemos soluções especificamente adaptadas para abordar os problemas mais comuns
encontrados quando as empresas fazem a transição de seus processos de negócios manuais baseados em papel.

Para conversas relevantes
Aproximar clientes em potencial com nossos Pacotes de Soluções facilita ter conversas produtivas, porque você sabe com
quem conversar e quais perguntas fazer. Isso dá um pouco de contexto às discussões sobre tecnologia, facilitando a busca
de oportunidades. Como nossas soluções são relevantes para a maioria dos setores, seus clientes em potencial certamente
se identificarão com uma delas.
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O que são contas a receber?
Contas a receber (CR) são as verbas devidas à empresa
pelos clientes pelas mercadorias vendidas ou serviços
prestados. Para ter um processo de contas a receber,
você precisa de duas coisas: uma venda e uma compra.
A empresa vende um item ou serviço a um comprador e
concede um crédito a ele de modo que o custo total da
venda possa ser pago posteriormente e em condições que
são acordadas entre o vendedor e o comprador.
As contas a receber geralmente são executadas por meio
da geração de uma fatura e que é enviada por correio ou
de forma eletrônica ao cliente, que por sua vez deve pagála dentro de um prazo estabelecido, chamado de condição
de crédito ou condição de pagamento.

Nota fiscal / fatura

Qual é o processo típico?
Uma vez que o cliente tenha efetuado um pedido e
recebido um produto ou serviço, uma fatura precisa ser
enviada O departamento de contas a receber verifica
os dados do cliente, confirma se o pedido de compra
do cliente e a nota de entrega correspondem e lança a
transação, com o objetivo de criar a fatura.
O departamento cria a fatura, imprime, dobra, insere em
um envelope e coloca um selo postal. O documento pode
ser enviado aos Correios e entregue ao cliente.
Como alternativa, a fatura impressa é digitalizada para
ser enviada por e-mail. As faturas digitalizadas são muitas
vezes indexadas manualmente para serem arquivadas em
um sistema de gerenciamento de conteúdo eletrônico.
Outras são simplesmente copiadas e guardadas em um
arquivo.

Os compradores alvo e o que eles querem:
1. O gerente de operações precisa reduzir o tempo
gasto com dúvidas e conflitos com clientes, bem
como reduzir ou eliminar os processos manuais, o
manuseio de papel e erros manuais.
2. O gerente de contabilidade está procurando
modificar modelos de fatura sob demanda e enviar
faturas e documentos eletronicamente.

Um documento de negócios emitido
por uma empresa a um cliente relativo
a uma transação. Ela indica os produtos,
quantidades e preços acordados para
os produtos ou serviços.d prices for the
products or services.

3. O gerente de TI quer uma solução que se adapte
facilmente aos sistemas e processos da empresa.
4. O CFO espera reduzir os custos por fatura e as taxas
de consultoria.

O que perguntar?
1. Você é capaz de enviar faturas por e-mail aos seus
clientes?

Cliente alvo

2. Quanto tempo você leva para criar suas faturas?

As empresas que estão enviando até 500.000 faturas por
mês para transações “business-to-business”. Elas têm vários
documentos para gerar e gerenciar. O seu processo de
faturamento inclui muitos passos que na maioria dependem
de tarefas manuais. Mas, a nossa solução pode facilmente
adaptar-se às necessidades e empresas que estão enviando
entre 10.000 e 500.000 faturas e beneficiá-las com um
interessante retorno sobre o investimento.

3. Você é capaz de modificar o design das suas faturas
tão rapidamente quanto desejar?
4. Você pode facilmente extrair dados de clientes a
partir de seus sistemas e integrá-los em suas faturas?
5. As suas faturas são inseridas manualmente em seu
sistema? Se sim, qual é o custo da mão de obra?
6. Você tem um processo para a detecção de erros de
entrada de dados? Se sim, qual é o custo da mão de
obra?
7. Qual é a frequência de erros e quanto tempo é gasto
para corrigi-los?
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O que é envio de
correspondência?

Alguns dos problemas:
Enviar uma fatura para o endereço errado não garante o
pagamento, uma vez que o destinatário errado a recebe e a
devolve aos Correios.

O envio de correspondência é uma comunicação de
negócios crítica. Documentos transacionais, tais como
faturas, notas de crédito, extratos e peças promocionais são
enviadas pelas empresas todos os dias.

Preparar a correspondência para um dispositivo insersor,
que faz a inserção de correspondência de um número
variado de páginas em envelopes, requer códigos de barras
de controle do insersor ou marcas de OMR.
A segurança (documento correto no envelope correto)
requer validação manual.

As empresas têm uma série de opções de como enviar
os documentos. Elas mesmas podem imprimir e postar,
imprimir e colocar em um envelope e utilizar um serviço
de postagem que as colete, tirando proveito de descontos
postais ou terceirizar toda a função de Impressão e postar
como um serviço. A maioria dos clientes do mercado
médio imprime os seus próprios documentos, coloca-os
em envelopes e os envia aos seus clientes ou fornecedores.
O envio de correspondência é geralmente controlado
em uma sala de correspondência. Os gerentes de salas
de correspondências têm de responder às solicitações de
todos os departamentos e garantir que tudo será impresso
e postado com precisão e dentro do prazo.

A classificação postal pode ser muito importante para
garantir descontos significativos de postagem em alguns
países.
É difícil reduzir o peso da correspondência reestruturando
os documentos. Se uma fatura tem 10 itens de linha por
página, aumentar isto para 15, para que menos páginas
sejam impressas, com o objetivo de reduzir o peso, não é
algo fácil de se fazer para a maioria das empresas.
Combinar a correspondência, como por exemplo, colocar
a fatura e a nota de crédito em um único envelope
para reduzir peças de correspondência, pode reduzir
consideravelmente os custos de postagem, porém é difícil
de administrar.
A oportunidade de receber a comunicação por
correspondência ou digitalmente anexada a um e-mail não
é uma opção possível, na maioria dos softwares.

Envio de correspondências mais inteligente

Os compradores alvo e o que eles querem:
1.

O gerente da sala de correspondência precisa reduzir
a movimentação manual de papel, automatizar tarefas
repetitivas e reduzir o peso do envelope por meio da
otimização do conteúdo.

2.

O gerente de TI quer uma solução que se adapte facilmente
aos sistemas e processos da empresa.

3.

O CFO espera economizar nos custos de postagem e de
consumíveis e fazer a transição para correio eletrônico.

O que perguntar?
Quais são os principais problemas?
De acordo com a Association for Information and
Image Management, 43% dos gerentes de centros
de impressão e de salas de correspondência querem
reduzir custos e aumentar a velocidade.
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1.

Quantos documentos você envia pelos Correios
mensalmente?

2.

Você é consegue facilmente enviar suas comunicações
com os clientes por e-mail?

3.

Você tem que lidar com correspondências devolvidas e
faturas extraviadas?

4.

Você conhece seus custos de postagem mensal? Você é
capaz de criar relatórios postais automaticamente?

5.

Como você verifica que o documento correto está no
envelope certo?

6.

Você tem um processo para a detecção de erros de entrada
de dados? Se sim, qual é o custo da mão de obra?

7.

Qual é a frequência de erros e quanto tempo é gasto para
corrigi-los?

O que é comprovante de
entrega?
Comprovante de entrega (CE): O Comprovante de
Entrega é geralmente obtido quanto um cliente assina
uma Nota de Entrega aceitando uma entrega. Estes são
geralmente documentos impressos que o cliente assina.
Ele confirma o fato que um destinatário recebeu o seu
pedido. As notas de entrega são geralmente utilizadas para
documentar a transação.
Nota de entrega: Um documento que lista a descrição
e a quantidade dos produtos entregues ou dos serviços
prestados. Uma cópia do documento, assinada pelo
comprador, é devolvida para o vendedor como
comprovante de entrega.

Comprovante de entrega

Segundo o relatório de mobilidade de
Tecnologias de Campo:
60% das empresas de serviço de campo não estão
usando software de automação.
82% reconheceram otimizar a sua mobilidade como
um fator-chave na sua estratégia para o próximo ano.
Os processos ainda são manuais e a maioria depende de papel.
Os papéis geralmente são perdidos ou danificados durante o
transporte e manuseio e rapidamente se acumulam em pilhas
bagunçando o escritório. Cinco por cento das notas de entrega
se perdem e têm que ser enviadas e assinadas novamente, o
que não é nada bom para a confiança do cliente. Uma vez que
a postagem das notas de entrega não pode ser feita até que o
caminhão esteja de volta, a comunicação em tempo real com o
cliente não é possível. As alterações no pedido ou no estoque
têm que ser digitadas manualmente. O processamento das
notas de entrega leva dias e rabiscos escritos à mão tornam os
ajustes não confiáveis e difíceis de verificar.

Os compradores alvo e o que eles querem:
1.

O gerente de operações que está procurando eliminar os
processos em papel e migrar para o móvel.

2.

O gerente de contabilidade que está procurando aumentar
a precisão.

3.

O gerente de TI que quer uma solução que se adapte
facilmente aos seus sistemas e processos e que não requer
mudanças no sistema de ERP atual.

4.

O CFO que espera reduzir o custo operacional e melhorar a
experiência do cliente.

O que perguntar?
1.

Você perde notas de entrega? Se sim, quanto trabalho é
necessário para substituí-los?

2.

Você já entregou algo duas vezes para o mesmo cliente,
porque você perdeu a nota de entrega?

3.

Você precisa fazer a transição para o digital?

4.

Você pode facilmente modificar o design da nota de
entrega?

5.

Você gostaria de receber as notas de entrega de volta ao
escritório em tempo real após cada entrega?

6.

Você pode adicionar conteúdo visual ou interativo às
informações coletadas em campo?

7.

Você sabe como está o processo de cada entrega e
consegue enviar mensagens automáticas para os clientes?

8.

As notas de entrega são inseridas manualmente em seu
sistema? Se sim, qual é o custo da mão de obra?

9.

Você tem um processo para a detecção de erros de entrada
de dados? Se sim, qual é o custo da mão de obra?

Quais são os principais problemas?
O processo é sujeito a erros e demorado porque a nota
de entrega precisa passar por várias mãos antes de ser
capturada com segurança de volta ao sistema.

10. Qual é a frequência de erros e quanto tempo é gasto para
corrigi-los?

20

O que é o Correspondence
Management (CM)?

Alguns dos problemas:
Risco de não conformidade da correspondência com
os requisitos regulatórios de pontualidade, conteúdo e
auditabilidade.
Atrasos devido aos limitados recursos de TI ou à
dependência de fornecedores terceirizados para fazer
alterações nos documentos
Capacidade limitada de geração de correspondência
através de sistemas legados e modernos.
Os sistemas de processamento de texto são muito
limitados no controle de conformidade, automação de
preenchimento ou na integração com saídas de sistemas.
Gerenciar grandes quantidades de templates baseados
em Word é demorado e naturalmente propenso a erros.
Alto custo de ferramentas não padronizadas e processos
descentralizados.
Aplicação inconsistente da marca e mensagem na
correspondência corporativa.
Baixa produtividade no atendimento ao cliente e maior
tempo de resposta às consultas dos clientes.

O Correspondence Management (CM) é o processo
sistemático de revisão e aprovação de documentos do
cliente com informações criadas pelos principais usuários
corporativos, geralmente jurídicos ou de marketing.
Esse processo garante que os documentos incluam
informações precisas e atualizadas, incluindo
quaisquer termos legais, políticas corporativas
e promoções. Em muitos casos, isso requer o
envolvimento de colaboradores de TI, que precisam
configurar um projeto para modificar e revisar
templates corporativos importantes.

CM com inteligência

Os compradores alvo e o que eles querem:
1.
2.
3.
Crie, edite e personalize
totalmente a
correspondência utilizando
uma experiência de edição
controlada

4.
5.

O gerente de operações: precisa eliminar processos
manuais e erros para melhorar a experiência do cliente.
O gerente de negócios: procurando modificar
templates sob demanda.
O proprietário do conteúdo: deseja garantir que
apenas o conteúdo aprovado seja utilizado em todas
as correspondências enviadas.
O gerente de TI: quer uma solução que se adapte
facilmente aos seus sistemas e processos.
O CFO: espera reduzir os custos fixos.

O que perguntar?
Quais são os principais problemas?
De acordo com a Objectif Lune e estudos externos,
mesmo para alterações simples nos templates, ao
depender do TI ou de terceiros, pode demorar de
três semanas a 3 meses.
Muitas empresas ainda dependem de sistemas
rígidos que têm potencial limitado de geração de
correspondências, recursos de saída multicanal
deficientes e pouca ou nenhuma oportunidade
para que o conteúdo seja inserido pelo usuário. A
correspondência é frequentemente gerenciada em
sistemas de processamento de texto com incontáveis
templates, controle de conformidade muito limitado
e pouca integração com as saídas dos sistemas.
Como resultado, os processos de gerenciamento de
correspondências costumam ser altamente manuais,
ineficientes e sujeitos a erros
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Você consegue enviar correspondência de acordo com
as preferências de comunicação de seus clientes?
Quanto tempo você leva para alterar templates?
Você consegue personalizar seus documentos com a
rapidez desejada?
Com que frequência você consegue fazer alterações
em templates de documentos existentes?
Você consegue facilmente extrair dados de clientes
a partir de seus sistemas e integrá-los em sua
correspondência?
Como garantir a conformidade de sua correspondência
corporativa?
A sua marca e as mensagens aplicadas às
correspondências são consistentes em toda a
empresa?
Qual é a taxa de satisfação do seu cliente?

O que é Ad Hoc Mail?
A correspondência ad hoc (Ad Hoc Mail) compreende
pequenos lotes de documentos (mala direta, cartas isoladas,
etc.) destinados ao envio por correio. Esses documentos
geralmente são criados em processadores de texto, como
o Microsoft Word, e impressos localmente em diferentes
departamentos, serviços, filiais ou escritórios remotos.
A correspondência ad hoc é um processo altamente manual
que normalmente requer a impressão de um documento,
assinatura, colocação em um envelope e franqueamento
antes de ser enviada.
Os documentos de correspondência ad hoc representam
uma oportunidade para os serviços de impressão internos
e externos aumentarem e/ou centralizarem a impressão.
No entanto, lidar com esses trabalhos de impressão pode
ser problemático e caro, a menos que a solução certa esteja
disponível.

Uma solução Ad Hoc Mail pode ser usada por:
Centros de impressão
internos ou Centros
Corporativos de
Reprografia (CCRs), para
centralizar a impressão de
pequenos documentos
criados pelo escritório ou
pelos usuários remotos.
Isso elimina a necessidade
de os usuários imprimirem
e enviarem os documentos.

Prestadores de Serviços
de Impressão (PSIs)
para processar pequenos
trabalhos de impressão
de clientes externos e
aumentar seus volumes de
impressão.

Qual é o processo típico?
Para Centros Corporativos
de Reprografia (CCRs)
u Uma carta é criada, o documento é impresso na impressora do
departamento.
u O documento é verificado e as alterações necessárias são feitas,
quando aplicável.
u Em seguida, o documento é reimpresso, se necessário.
u A carta é assinada, dobrada e colocada em um envelope.
u Um funcionário coleta as cartas.
u As cartas são franqueadas e entregues no correio.

Para Prestadores de Serviços de Impressão (PSIs)
u O PSI recebe trabalhos em lote e pequenos trabalhos de impressão
e correspondência de vários clientes. Os documentos recebidos
geralmente são entregues em diferentes tipos de mídia como USB,
e-mails ou FTP.
u Em seguida, os documentos precisam ser processados para
impressão, geralmente sem uma maneira eficiente de consolidar
todos esses trabalhos.
u Esse processo altamente manual envolve várias comunicações
com o cliente para garantir que apenas os documentos aprovados
sejam produzidos.

Os compradores alvo e o que eles querem:
Para PSIs
1.

Os PSIs buscam conquistar e reter novos clientes
diversificando e fornecendo serviços de valor agregado.

2.

O gerente do site de impressão deseja manter um alto
volume constante de impressão, enquanto melhora a
eficiência operacional.

Correspondência ad hoc com inteligência

Para CCRs

Quais são os principais problemas?
De acordo com a AIIM, 43% dos gerentes de gráficas e de
centros de mensageria querem reduzir os custos e aumentar
a velocidade.*
Um estudo da Quocirca revelou que os funcionários em
home office sentem falta da funcionalidade de impressão
do escritório à qual estão acostumados.**
* Fonte: AIIM **Fonte: Quocirca Home Printing Trends 2021
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1.

O gerente de operações quer reduzir os custos operacionais
e aumentar a produtividade.

2.

O gerente de TI quer uma solução que se adapte facilmente
aos seus sistemas e processos, ao mesmo tempo que oferece
mais opções para funcionários de escritório e remotos.

3.

O CFO espera reduzir os custos indiretos.

A solução Ad Hoc Mail pode ajudar a
aliviar os desafios comuns enfrentados
por PSIs e CCRs:
PSIs
Dificuldade em
manter volumes de
impressão estáveis para
permanecer lucrativos.
Diminuição dos volumes
de impressão, que
impacta negativamente
a receita.
Custos administrativos
e de processamento
mais altos, relacionados
à entrega de um fluxo
de trabalhos pequenos
e demorados, em vez
de pedidos recorrentes
mais fáceis.
Processos de pedidos
existentes, que
envolvem várias
comunicações com o
cliente, antes que os
documentos sejam
aprovados e estejam
prontos para produção.
Independentemente de
produzirem trabalhos
de impressão grandes
ou pequenos, a
mesma quantidade
de processamento
e manuseio manual
excessivo está envolvida.
Dificuldade em
gerenciar pedidos
recebidos por meio de
vários métodos, como
FTP, drives USB ou
e-mail.
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O que perguntar?
Para PSIs
1.

Como você recebe pedidos de correspondência e
impressão? (e-mail, USB, etc...)

Capacidade de
impressão subutilizada
e o esforço para
agregar mais valor à
organização.

2.

Seus clientes podem enviar e aprovar trabalhos via
web?

3.

O seu nível atual de pedidos é suficiente para
manter altos volumes de impressão?

4.

Você enfrenta muitas paradas de produção?

Concorrência entre
prestadores de
serviços de impressão
externos e impressoras
departamentais
internas.

5.

Você consegue coletar e consolidar facilmente
trabalhos de impressão de diferentes clientes?

6.

Como você retém os clientes existentes ou atrai novos
clientes?

7.

Em média, quanto tempo leva para processar
pequenos e/ou grandes trabalhos de impressão?

CCRs

Dificuldade em
maximizar a
produtividade e
reduzir os custos de
operações de impressão,
incluindo consumíveis,
suprimentos e despesas
postais.
Desempenho afetado
pelo manuseio
de pequenas
tiragens complexas,
gerenciamento do
tempo de inatividade e
picos de carga.
O manuseio manual
envolvido na preparação
de documentos
impressos para envio
aumenta o potencial
de erros e corrói a
experiência do cliente.

Para CCRs
1.

Como você lida com trabalhos de impressão de
pequenas tiragens ad hoc e em lote?

2.

Você consegue coletar e consolidar trabalhos
de impressão de diferentes departamentos e
funcionários?

3.

Você sabe o custo de impressão e envio por correio
em sua organização?

4.

Os funcionários conseguem imprimir e enviar
correspondências trabalhando em casa?

5.

Como sua organização garante a conformidade dos
trabalhos de impressão?

6.

Como você gerencia sua papelaria de pré-impressos?

7.

Você consegue processar trabalhos de
impressão e enviar correspondências
pontualmente?

8.

Qual é a eficiência do seu centro de impressão?

5 RECURSOS PRINCIPAIS
Melhoria dos documentos
Distribuição automatizada
Preparação da correspondência
Mobilidade do documento
Arquivamento automatizado
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EDI

MELHORIA DOS
DOCUMENTOS

ARQUIVAMENTO
AUTOMATIZADO

EXTRAIR DADOS
E COMPOR

OL® Connect
MOBILIDADE DOS
DOCUMENTOS

DISTRIBUIÇÃO
AUTOMATIZADA

PREPARAÇÃO DA
CORRESPONDÊNCIA
IMPRIMIR, DOBRAR E
INSERIR

Melhoria dos documentos
Visão Geral

Importante

As empresas frequentemente precisam alterar seus documentos
de negócios. Talvez seja por causa de uma mudança de endereço
ou de um novo logotipo ou por querer adicionar mensagens
promocionais ou requisitos legais ou regulatórios. Às vezes,
elas requerem mudanças no layout e mais conteúdo variável
complexo. Para alterar um documento existente no sistema,
muitas vezes é necessário a ajuda de um consultor externo. Isso é
caro e muito demorado para um negócio.

Os documentos são reprojetados rapidamente e os clientes
recuperam o controle sobre o layout do documento com total
flexibilidade. A produtividade é aumentada automatizando e
digitalizando a distribuição, ao mesmo tempo que reduz o papel.

Solução
Changes to documents happen outside of the systems,
eliminating the need to hire consultants, or to re-program or
modify their existing systems. Our solutions capture the output
from the systems, apply the necessary changes and distribute the
document in the required format (print, PDF, email or web).
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Documentos da
oportunidade:

Setores
segmentáveis:

Faturas

Serviços financeiros

Extratos

Seguro / jurídico

Cartas de cobrança

Manufatura e distribuição

Cartas de aviso

EDI

MELHORIA DOS
DOCUMENTOS

ARQUIVAMENTO
AUTOMATIZADO

EXTRAIR DADOS
E COMPOR

OL® Connect
MOBILIDADE DOS
DOCUMENTOS

DISTRIBUIÇÃO
AUTOMATIZADA

PREPARAÇÃO DA
CORRESPONDÊNCIA
IMPRIMIR, DOBRAR E
INSERIR

Distribuição automatizada
Visão Geral
As empresas buscam maneiras eficazes de se comunicar com seus
clientes, fornecedores e partes interessadas. A impressão ainda é
um importante canal de comunicação para a comunicação eficaz
de informações transacionais, mas o uso do e-mail e a capacidade
de publicar informações diretamente na web é um fator crucial
de negócios para a organização moderna. Na maioria das vezes,
a principal dificuldade em adotar essa nova forma de trabalhar é
o envio de documentos transacionais, pois os sistemas atuais são
inflexíveis e rígidos.
Além disso, a tendência para a comunicação personalizada
torna muito difícil para as empresas maximizarem sua grande
quantidade de informações e dados..

Solução
Os documentos podem ser impressos ou impressos em formato
digital, com base na preferência do cliente. Nossos clientes obtêm
a distribuição automatizada dos documentos transacionais em
quantidades médias e grandes, reduzindo o tempo gasto na
distribuição manual de grandes quantidades de informações.
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Importante
Qualquer canal de comunicação pode ser automatizado, seja na
publicação na web, no e-mail ou até mesmo na correspondência
convencional, usando a tecnologia avançada de código de barras.

Documentos da
oportunidade:

Setores
segmentáveis:

Faturas

Manufatura e distribuição

Pedidos de compra

Serviços financeiros

Cartas de aviso

Governo

Cartas de boas-vindas

Assistência médica

EDI

MELHORIA DOS
DOCUMENTOS

ARQUIVAMENTO
AUTOMATIZADO

EXTRAIR DADOS
E COMPOR

OL® Connect
MOBILIDADE DOS
DOCUMENTOS

DISTRIBUIÇÃO
AUTOMATIZADA

PREPARAÇÃO DA
CORRESPONDÊNCIA
IMPRIMIR, DOBRAR E
INSERIR

Preparação da correspondência
Visão Geral

Muitas empresas ainda estão lidando com um grande número
de documentos que precisam ser enviados para clientes,
fornecedores, partes interessadas e parceiros.
As listas de destinatários que eles processam podem ser muito
substanciais e nem sempre atualizadas. Essas listas são às vezes
duplicadas entre dois departamentos em uma empresa. Às vezes,
os sistemas dos diferentes departamentos não se comunicam
entre si. Os funcionários devem verificar manualmente se
enviaram as informações corretas para os destinatários corretos.
Além disso, pode ser difícil para as empresas adaptar o conteúdo
aos seus destinatários e criar comunicações relevantes e
personalizadas.

Solução

A preparação da correspondência não precisa ser complexa nem
demorada. Nossas soluções automatizam todos os processos
para otimizar a eficiência da correspondência. Primeiro, os dados
podem ser mesclados de várias fontes e filtrados para evitar
envios duplicados. Isso significa que nossos sistemas podem
reconhecer informações destinadas à mesma pessoa e mesclá-las
em um único envelope, o que reduz os custos de postagem.
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Nossas soluções podem automatizar a preparação da
correspondência adicionando marcas de código de barras
variáveis (para indicar que o número de páginas é variável ou
para adicionar inserções, por exemplo), automatizando a inserção
de envelopes, reduzindo significativamente o trabalho manual
e otimizando o uso de dobradores/insersores. Elas também
ajudam a atender a vários requisitos de serviços postais e a se
beneficiar de descontos de postagem, classificando endereços e
adicionando códigos de barras postais, reduzindo a necessidade
de máquinas de franqueamento.

Importante

Ao otimizar a preparação de correspondências, as soluções da OL
ajudam a economizar tempo, mão de obra, papel e despesas de
postagem e permite que os clientes tenham acesso a descontos
postais - o que significa um maior e mais rápido retorno do
investimento.

Documentos da
oportunidade:

Setores
segmentáveis:

Faturas

Varejo

Pedidos de compra

Financeiro

Cartas de aviso

Governo

Cartas de boas-vindas

EDI

MELHORIA DOS
DOCUMENTOS

ARQUIVAMENTO
AUTOMATIZADO

EXTRAIR DADOS
E COMPOR

OL® Connect
MOBILIDADE DOS
DOCUMENTOS

DISTRIBUIÇÃO
AUTOMATIZADA

PREPARAÇÃO DA
CORRESPONDÊNCIA
IMPRIMIR, DOBRAR E
INSERIR

Mobilidade dos documentos
Visão Geral

Antes dos seus documentos serem impressos, eles já estão
em formato digital, tendo sido criados em um computador. As
organizações estão, então, varrendo manualmente essa cópia digital
para poder enviar, arquivar e assim por diante, para o indivíduo certo.
Esse processo não é apenas ineficiente, mas caro—especialmente
quando se trata de documentos transacionais. A falta de mobilidade
de dados se traduz em ciclos de pagamento retardados, afetando o
fluxo de caixa.

Solução

Capture os documentos antes da etapa de impressão. As informações
são extraídas diretamente do fluxo de impressão e, em seguida,
convertidas em comunicações multicanais. Isso permite a você
escolher se deseja um documento digital ou em papel.
Ao automatizar a mobilidade dos documentos, você também pode
programar ações como enviar e arquivar documentos e até mesmo
pagar contas. Ao fazer isso, você pode melhorar o conteúdo e o
design dos seus documentos digitais. Isso significa que você pode
continuar produzindo seus documentos transacionais da mesma
forma que antes. No momento da impressão, você escolhe se deseja
imprimir em papel ou usar o documento eletronicamente, por
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exemplo, para enviá-lo por e-mail.

Importante
A automação pode ser introduzida gradualmente, simplificando
e automatizando drasticamente seus processos. Com o
arquivamento eletrônico, você pode encontrar informações
de forma fácil e instantânea, reduzindo os erros de manuseio e
acelerando os procedimentos. Os funcionários são mais produtivos
e perdem menos tempo fazendo tarefas repetitivas e manuais, o
que melhora seu fluxo de caixa.

Documentos da
oportunidade:

Setores
segmentáveis:

Faturas

Logística

Pedidos de compra

Transporte

Guias de remessa

Manufatura

Notas de embarque

EDI

MELHORIA DOS
DOCUMENTOS

ARQUIVAMENTO
AUTOMATIZADO

EXTRAIR DADOS
E COMPOR

OL® Connect
MOBILIDADE DOS
DOCUMENTOS

DISTRIBUIÇÃO
AUTOMATIZADA

PREPARAÇÃO DA
CORRESPONDÊNCIA
IMPRIMIR, DOBRAR E
INSERIR

Arquivamento automatizado
Visão Geral
O arquivamento é um passo fundamental no ciclo de vida do
documento. As empresas devem armazenar dados e informações
para referência futura, para auditoria ou para fins regulatórios. Isso
envolve uma enorme quantidade de documentos comerciais: faturas,
comprovantes de entrega e pedidos de compra, mas também todos
os contratos, relatórios de atividades ou qualquer outro documento
comercial importante. A maioria das empresas ainda arquiva
documentos em formato de papel ou armazena versões eletrônicas em
um sistema de EDM.
No entanto, o arquivamento é repleto de problemas. A parte difícil
muitas vezes não é o armazenamento dos documentos, mas a
recuperação eficiente quando necessário. Quando o arquivamento
eletrônico requer verificação manual, a entrada dos dados é feita
manualmente, levando a erros, perda de tempo e arquivos ilegíveis.
Mesmo quando os documentos chegam em formato digital, a maioria
das empresas continua a imprimilos. É então muito difícil garantir um
acompanhamento adequado dos documentos e torná-los fáceis de
recuperar.
Esses problemas de arquivamento afetam a capacidade de fornecer
as evidências necessárias para a resolução de disputas ou cobrança de
dívidas. Eles também levam à insatisfação do cliente por causa de atrasos
ou perda de informações, e exigem muitas horas de mão de obra cara.
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Solução
Todas as transações que saem de um sistema de ERP podem
ser automaticamente armazenadas em formato digital com as
informações de indexação apropriadas. Os documentos que precisam
ser impressos para serem assinados e depois digitalizados de volta
para o arquivo digital podem ser arquivados automaticamente usando
códigos de barras.

Importante
O arquivamento não é apenas automático, mas também eletrônico,
tornando as informações acessíveis de qualquer lugar e permitindo que
você armazene seus documentos com segurança em qualquer sistema
de EDM/arquivamento. Erros em documentos e atrasos de recuperação
são eliminados.

Documentos da
oportunidade:

Setores
segmentáveis:

Faturas

Manufatura e distribuição

Comprovante de entrega

Serviços financeiros

Comprovante de
pagamento

Governo
Assistência médica

BENEFÍCIOS DO CLIENTE
Melhor produtividade por
meio da automação
Comunicação aprimorada
Custos com correspondências
reduzidos
Custos de mão de obra
reduzidos
Solução “caixa preta”
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Solução escalável

Benefícios do cliente
Melhor produtividade por meio da
automação
A implementação de fluxos de trabalho automatizados
permite maior produtividade no local de trabalho
Elimina tarefas manuais de trabalho intensivo
A mudança para o digital permite que os processos
automatizados forneçam uma grande quantidade
de dados que podem ser usados para melhoria e
otimização de processos

Comunicação aprimorada
Capacidade de melhorar a experiência do cliente
por meio da introdução de documentos interativos,
portais web personalizados, botões de pagamento e
mensagens SMS
Confiabilidade aprimorada de dados e integridade dos
documentos

Custos de mão de obra reduzidos
Redução do trabalho manual (manipulação manual de
documentos)
Eliminação de erro humano
Maior produtividade e eficiência da equipe
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Custos com correspondências reduzidos
Descontos postais
Número reduzido de páginas impressas
Correspondências para o mesmo destinatário
combinadas
Arquivamento (sistema de gerenciamento de
documentos)

Solução “caixa preta”
Capacidade de fazer melhorias sem alterar as principais
aplicações
Nenhuma mudança nas rotinas atuais de trabalho dos
funcionários
Integração com sistemas existentes
Nenhum grande investimento em sistemas caros ou
tecnologia
Impressora agnóstica

Solução escalável
Capacidade de crescer com a sua empresa

NOSSOS SETORES
Financeiro
Governo
Assistência médica
Transporte
Manufatura
Varejo
Impressão
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Financeiro
Transformar suas comunicações comerciais e permanecer
relevante para os clientes.
As organizações financeiras devem personalizar suas comunicações com os
clientes para se manterem competitivas. Elas devem investir em soluções que
as tornem diferentes, tais como ferramentas digitais.

Fatores comerciais
A tecnologia está se tornando um diferencial competitivo entre bancos e
instituições financeiras.
As expectativas dos clientes por comunicações eletrônicas, flexibilidade e
controle estão aumentando.
Os bancos precisam ficar atentos à eficácia de suas políticas de
conformidade.

Documentos da oportunidade
Declarações de membros
Políticas financeiras
Documentação de crédito imobiliário
Comunicações com o cliente
Certificados de obrigações

Benefícios
Eliminação do manuseio e triagem manual de documentos, reduzindo
significativamente os erros.
Integridade aprimorada de documentos obtida por meio do processamento
de documentos sem erros.
Redução de desperdício, descontos postais e maior eficiência da força de
trabalho.
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SOLUÇÕES
Contas a receber
Envio de correspondência
Correspondence Management
(CM)

Governo
Melhorar a eficiência do envio de correspondência com a
ajuda da automação.
A Autoridade do Governo Local quer eliminar a necessidade e processos
manuais e tornar a sala de correspondências um colaborador muito mais
eficiente para a excelência organizacional.

Fatores comerciais
Custo: Reduzir os custos de qualquer maneira possível. Seja em termos de
papel ou correspondência, os custos podem sempre ser reduzidos.
Volume: Obter mais volume de impressão para a sala de correspondência.
As autoridades governamentais também querem aproveitar o trabalho
pontual de outras autoridades para gerar novas receitas.
Eficiência: Automatizar e simplificar os principais processos de negócios
para que as cargas de trabalho possam ser gerenciadas com mais facilidade.

Documentos da oportunidade
Impostos municipais
Auxílio moradia
Admissões escolares
Receitas e benefícios
Cartas sociais e de incapacidade

Benefícios
Economizar dinheiro: Melhorar a integridade das correspondências,
consolidar estoque pré-impresso e maximizar a classificação das
correspondências para ter acesso a descontos postais.
Ganhar dinheiro: Beneficiar-se de fluxos de receita adicionais por meio da
capacidade de realizar serviços em outras instituições.
Melhorar a eficiência: Automatizar tarefas de trabalho como dobra e inserção
e eliminar erros humanos.
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SOLUÇÕES
Contas a receber
Envio de correspondência
Correspondence Management
(CM)

Assistência médica

SOLUÇÕES

Reduzir os custos de administração e melhorar o
atendimento ao paciente.
A automatização da produção de formulários previamente preenchidos oferece
aos provedores de serviços de saúde o acesso remoto a todos os formulários, com
a capacidade de atualizá-los facilmente conforme necessário. Eles serão capazes de
atender à crescente demanda por serviços de saúde e reduzir o aumento dos custos
desses serviços.

Fatores comerciais
Os provedores de serviços de saúde estão perdendo £60 bilhões por ano devido a
erros isolados de registro.
Os bancos de dados de registros de pacientes estão custando aos grandes hospitais
mais de £1 milhão por ano.
Os custos elevados estão associados à manutenção de papéis, impressoras,
máquinas de fax, toners, etc.
Os pacientes estão preenchendo informações redundantes em vários formulários
durante a admissão.
A necessidade de melhorar os sistemas de saúde aumentou com o envelhecimento
da população. Os mercados emergentes responderão por 80% dos idosos do
mundo em 2050.

Documentos da oportunidade
Formulários de admissão

Etiquetas de pulso

Formulários de seguro de saúde

Formulários de laboratório

Benefícios
Melhoria da produtividade: Utilizar a automação para substituir tarefas manualmente
intensivas, permitindo que os provedores de serviços de saúde concentrem esforços na
sua experiência clínica.
Melhoria da qualidade e da consistência: Garantir que os erros sejam eliminados,
para fornecer um melhor nível de atendimento. Um estudo descobriu que a maior
automação nas áreas de registros médicos, entrada de pedidos e suporte às decisões
resulta em uma redução no número de mortes, complicações e custos.
Redução de desperdícios: A transição para o digital permite a eliminação do papel.
Visões orientadas por dados: A tecnologia utilizada para automatizar os processos
também pode fornecer uma grande quantidade de dados que podem ser usados para
melhoria e otimização do desempenho.
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Contas a receber
Envio de correspondência

Transporte
Centralizar as informações e melhorar as relações com
fornecedores e clientes.
O setor de distribuição e transporte deve ser capaz de capturar digitalmente
informações importantes, como chegadas de remessas e detalhes de entrega, eliminar
os problemas de documentação perdida, danificada e não identificável.

Fatores comerciais
Centralização do fluxo de informações entre o escritório e o campo e eliminação de
silos de dados departamentais.
Automação e digitalização de processos manuais básicos de documentos, bem
como fácil integração com sistemas ERP/financeiros existentes.
Criação de um ambiente de trabalho mais ágil, melhoria da eficiência dos
funcionários e das relações cliente/fornecedor.

Documentos da oportunidade
Faturas de compra
Listas de embalagem
Notas de despacho
Conhecimentos de embarque
Notas de entrega
Faturas de frete

Benefícios
Extrair dados automaticamente e gerar documentos de missão crítica
automaticamente.
Aproveitar a produtividade sem papel com um mínimo de fotocópias, recuperação
manual, documentos suscetíveis a erros e redigitação de dados.
Reduzir os custos de impressoras proprietárias caras e formulários pré-impressos
enviando avisos eletronicamente em qualquer formato.
Reduzir erros e atrasos fornecendo documentos completos e compreensíveis em
tempo real.
Integrar-se aos sistemas existentes de transporte e armazenamento sem
necessidade de suporte adicional de TI ou consultores externos.

36

SOLUÇÕES
Contas a receber
Comprovante de entrega

Manufatura
Manter, gerenciar e converter dados para melhorar linhas de
produtos.
O setor de manufatura melhorará os processos existentes, capturando e
convertendo automaticamente documentos baseados em papel em dados
valiosos.

Fatores comerciais
74% dos fabricantes estão fazendo do crescimento uma alta prioridade para os
próximos dois anos.
Há uma necessidade de reduzir custos, melhorar o desempenho, gerenciar
paradas e garantir a conformidade dentro das obrigações contratuais e
regulamentares.
A falta de visibilidade está aumentando o risco de parada da cadeia de
fornecimento, o que pode afetar drasticamente o desempenho dos negócios.
KPMG – Inovando para o futuro, CEO dos EUA Outlook 2016
KPMG – Perspectiva Global da Manufatura 2016

Documentos da Oportunidade
Faturas
Extratos
Pedidos de compra
Notas de entrega

Benefícios
A automação da produção de documentos agiliza os processos, permitindo
que as organizações entrem no mercado mais rapidamente.
Redução de custos operacionais: Arquivos de papel podem ser eliminados
e substituídos por arquivos digitais, facilitando a fácil recuperação de
informações.
Maior eficiência: Os processos manuais são removidos, o que libera recursos e
elimina problemas associados a documentos perdidos.
Redução de desperdícios: A mudança para o formato digital permite a
eliminação do papel e permite que os documentos sejam compartilhados
entre os departamentos.
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SOLUÇÕES
Contas a receber
Comprovante de entrega

Varejo
Obter, gerenciar e processar informações mais rapidamente,
eliminando formulários rígidos em papel.
As organizações de varejo obterão acesso seguro e em tempo real
a informações armazenadas com precisão, reduzirão os custos de
administração e terão maior controle e tomada de decisão mais rápida.

Fatores comerciais
Processamento de pedidos: As empresas de varejo querem atender aos
pedidos mais rapidamente, para melhorar o fluxo de caixa.
Gestão dos dados: Gerenciar dados de forma eficiente e eficaz é
fundamental para o crescimento dos gastos dos clientes existentes.
Gerenciamento da conformidade: Com muitos regulamentos dentro do
setor, os pontos de venda devem garantir que estejam em conformidade ao
gerenciar informações pessoais e seguras.
Gerenciamento das relações com clientes e fornecedores: Operar com
sucesso um negócio de varejo significa comunicar-se com sucesso com
clientes e fornecedores, corretamente e em seu método preferido.

Documentos da oportunidade
Pedidos de venda
Notas de despacho
Notas de entrega

Benefícios
A automação do processo pode distribuir com eficiência a colaboração online
segura e o compartilhamento dos processos relacionados à conformidademinimizando paradas em sua cadeia de fornecimento, garantindo o
armazenamento seguro a longo prazo e a fácil recuperação de informações
com uma trilha de auditoria precisa.
As soluções de automação de fluxo de trabalho de ponta a ponta podem
ajudá-lo a reduzir de forma eficiente e econômica a carga de trabalho
administrativa e aumentar a precisão, a visibilidade e a conformidade dos
principais processos financeiros. Isso leva a um fluxo de caixa mais saudável,
melhores relações com fornecedores e potencial de compra otimizado.
A simplificação do processo de pedidos reduz o tempo de faturamento e
oferece controle e visibilidade total. Ela também leva a uma logística mais
eficiente e econômica, além de melhorar o atendimento ao cliente, bem como
o aproveitamento otimizado do espaço de armazenamento e a redução da
pegada de carbono.
As soluções de comunicação integradas em vários canais permitem que
você conecte e personalize suas transações e interações com o cliente. Isso
ajuda você a controlar os fluxos de trabalho da experiência do cliente, criar
relacionamentos mais fortes com os clientes, influenciar o comportamento do
cliente e aumentar o tráfego nas lojas.
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SOLUÇÕES
Contas a receber
Comprovante de entrega

Impressão

SOLUÇÕES

Combinar métodos de saída tradicionais e digitais, para se
destacar da concorrência.
O setor de impressão pode automatizar qualquer tarefa de impressão manual,
reduzindo os custos da empresa e ajudando a entregar projetos com mais
rapidez. Para capacitar empresas de impressão a prosperar no ambiente digital
atual.

Fatores comerciais
Documentos digitais e processos de negócios eletrônicos estão substituindo
as comunicações em papel (Gartner).
O número de canais de comunicação está aumentando.
A crescente adoção de dispositivos móveis produziu novos requisitos de
impressão e oportunidades (Gartner).
A diversificação das comunicações com os clientes exige que os provedores
de impressão e software trabalhem juntos para lidar com as mudanças
(Gartner).
As empresas de impressão precisam interagir mais com seus clientes e
entender como eles pensam.

Documentos da oportunidade
Mala direta

Políticas

Cartas

Relatórios

Publicações

Folhetos

Formulários

Certificados

Benefícios
Enviar um documento por vários canais, como impressão, e-mail ou SMS.
Automatizar tarefas manuais de impressão, reduzindo os custos das
impressoras e fornecendo um rápido retorno aos trabalhos de impressão.
Acompanhar os trabalhos e processar pedidos de qualquer lugar para poupar
tempo.
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Envio de correspondência
Consolidação da impressão
e correspondência pontual

VISÃO GERAL DO PRODUTO
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Opção avançada para PME

SOLUÇÕES

O PlanetPress Connect é uma solução de
software que automatiza completamente as
comunicações de saída.

Contas a receber

É uma solução para todo o processo de comunicação, desde a composição
e melhoria dos documentos até a distribuição e transmissão por qualquer
canal, para arquivamento e relatórios. Tudo pode ser automatizado e com a
capacidade de se tornar digital a cada etapa do processo.

Proposta de valor

O PlanetPress Connect mapeia todos os dados em vários sistemas enquanto
está assentado dentro do ambiente de TI do host, reduzindo o risco de
violações de privacidade. Ele pode reprojetar todos os documentos de saída
para garantir uma aparência moderna e consistente e pode produzir os
arquivos resultantes para qualquer sistema ou canal de terceiros.

Interface amigável

Saída multicanal
Ferramentas de PDF
Tarefas e fluxo de trabalho
automatizados

Mercado médio

Aplicações típicas
Extratos

Ferramentas fáceis de fluxo de
trabalho

Metadados

Faturas

Pesquisa e recupera documentos

Impressão de dados variáveis

Atividades geradas pela web

Compatível com vários sistemas e
softwares

Remessa de documentos
Distribuição automatizada

Principais benefícios

Comunicações empresariais
multicanal

Melhora a integridade e
conformidade do documento

Permite que as organizações tirem
proveito dos descontos postais

Aumenta a eficiência e a
produtividade dos processos de
negócios diários

Elimina o erro humano

Criação e saída de documentos
transacionais

Não requer alterações no ambiente
de TI existente

Arquivamento automatizado

Melhora o fluxo de caixa acelerando
a entrega do aviso de pagamento
Permite total flexibilidade com o
layout dos documentos e sistemas
host
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O PlanetPress Suite automatiza
a criação e distribuição de
documentos transacionais e
variáveis. É uma solução para
empresas de médio a grande porte
que desejam fornecer comunicações
precisas e consistentes com rapidez.

Tamanho dos
funcionários do cliente

Recursos principais
Aceita praticamente qualquer tipo
de entrada de dados, incluindo
uma ampla variedade de fluxos de
impressão

Comprovante de entrega

Sua saída multicanal (impressão,
e-mail, fax, web) é fácil de gerenciar

Preparação da correspondência

Melhoria dos documentos

planetpress.objectiflune.com
OL é uma marca registrada da Objectif Lune Inc.
Todas as marcas registradas apresentadas são de
propriedade de seus respectivos proprietários.
© 2021 Objectif Lune Incorporated. Todos os
direitos reservados.

Opção corporativa avançada

SOLUÇÕES

O PReS Connect foi projetado para
comunicações de alto volume.

Contas a receber

O PReS Connect personaliza e automatiza as comunicações de saída como o
PlanetPress® —embora seja construído para lidar com volumes extremamente altos.

Correspondence Management
(CM)

O PReS Connect pode projetar e distribuir documentos personalizados para aplicações
de marketing transacional e direto automaticamente. Ele também pode integrar
sistemas e processos dentro de uma organização e gerar documentos com texto,
imagens, gráficos e códigos de barras variáveis. Mais adequado para o mercado de alto
volume de produção, o PReS Connect vem com AFP/IPDS e está disponível com uma
seleção de opções que permite personalizar a solução de acordo com as necessidades
do usuário.

Recursos principais
Saída de alto volume
Desempenho altamente escalável com
opções de pacote de desempenho
Interface multilíngue
Fluxos de trabalho de mapeamento de
dados gráficos
Uma ampla variedade de recursos de
importação de dados, incluindo arquivos
binários, arquivos de texto e .csv, arquivos
do Excel, Access, SQL, bancos de dados
compatíveis com OBDC e XML

Permite conteúdo variável sofisticado e
altamente personalizado com base em
lógica condicional e com qualquer número
de elementos variáveis, incluindo campos
de dados, blocos de texto e imagens
Capacidades de automação completas
Commingling
Suporta uma ampla gama de saída e
arquivamento eletrônico, como PDF, e-mail,
Internet, fax, SMS e XML

Suporta todos os principais formatos de
saída de impressão de produção: PostScript,
PDF, PDF-A, PCL, PPML, VIPP, AFP/IPDS, IJPDS,
XML, Metacode

Ciclos de implementação mais curtos

Proposta de valor
O PReS Connect é uma solução para
grandes empresas que precisam
distribuir grandes volumes de
documentos personalizados em alta
velocidade para fins de marketing
transacional e direto.

Tamanho dos
funcionários do cliente
Grandes empresas

Aplicações típicas
Documentos transacionais e
transpromocionais
Relatórios corporativos
Mala direta

Menor custo total de produção de
documentos

Apólices de seguro personalizadas

Uma verdadeira solução multicanal porque
você cria um conteúdo uma vez e o usa
para vários propósitos e formatos

Poderosos recursos de gerenciamento de
espaço em branco

Aproveita as novas tendências de
comunicação sem alterar os sistemas
existentes e sem programação complexa ou
ferramentas separadas

Escalável

Correspondência híbrida

Capaz de implementação e distribuição
global

Gestão de correspondências

Suporta todas as principais impressoras de
produção

Automação da produção

Processos automatizados que aumentam a
produtividade da equipe e minimizam erros
Maior capacidade de resposta às
necessidades dos clientes, maximizando a
velocidade e a eficiência operacional
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Correspondência pontual

Extratos de cobrança dinâmicos

Principais benefícios
Saída de alto volume

Envio de correspondência

Integra-se facilmente a diversos sistemas

Integra arquivos de auditoria, erro,
estatísticas e tags em processos de
gerenciamento de impressão e sistemas de
controle de integridade

Impressão de alto volume em alta
velocidade

pres.objectiflune.com
OL é uma marca registrada da Objectif Lune Inc.
Todas as marcas registradas apresentadas são de
propriedade de seus respectivos proprietários.
© 2021 Objectif Lune Incorporated. Todos os
direitos reservados.

Opção de captura Inteligente de dados, corporativa e PME

SOLUÇÕES

O Capture OnTheGo é uma solução móvel de
formulários eletrônicos que traz os formulários
para a era digital. Tchau formulários em papel. Olá
formulários eletrônicos.

Comprovante de entrega

O PlanetPress® ou o PReS® Connect cria formulários eletrônicos que podem ser
baixados para um dispositivo móvel (iOS, Android ou Windows 10). Os usuários podem
então adicionar texto, imagens, anotações, números, datas, assinaturas, bem como
validar os formulários, seja online ou offline. Ele também permite a distribuição e o
gerenciamento de documentos PDF, como guias ou isenções de responsabilidade.
Depois que os formulários eletrônicos são preenchidos e enviados para o Workflow, as
informações enviadas (texto, imagens, assinatura, gravação de áudio ou outras) podem
ser usadas para criar documentos adicionais, atualizar sistemas do cliente ou executar
outras ações durante todo o uso da ferramenta de automação.

Biblioteca offline
Formulário em HTML e validação de
dados offline
Impressão sem fio
Painel de administração da web
Tela inicial para gerenciar repositório,
usuários, grupos de usuários,
documentos e outros parâmetros

O Capture OnTheGo é uma
solução de formulários eletrônicos
que permite que os agentes de
serviço de campo carreguem seus
formulários sem a necessidade de
cópias em papel.

Tamanho dos
funcionários do cliente
Médio - grande

Recursos principais
Aplicativo móvel

Proposta de valor

Rótulo branco para ativar a marca do
aplicativo
Automação do Workflow, de e para o
aplicativo móvel com o PlanetPress
Envio de arquivos com conteúdo
multimídia
Modos online e offline
Ícones para visualizar o status do
documento

Aplicações típicas
Coleta de assinaturas
A coleta e edição de produtos
multimídia (fotos com anotações,
gravações de áudio, gravações de
vídeo, etc.)
Envio de formulário no local

Benefícios principais
Recursos online e offline
Retorno automatizado dos documentos
Anexos multimídia
Oportunidades de marca

captureonthego.com
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OL é uma marca registrada da Objectif Lune Inc.
Todas as marcas registradas apresentadas são de
propriedade de seus respectivos proprietários.
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Opção de gerenciamento de impressão intuitiva, corporativa e PME

SOLUÇÕES

O OL Connect Send é uma solução fácil de
implementar e usar para o envio de trabalhos
do desktop e a consolidação da impressão.

Envio de correspondência

Ele permite que as instalações de impressão aumentem seu volume capturando
comunicações transacionais recorrentes e e-mails pontuais do desktop do cliente e
consolidando-as em um fluxo de trabalho de produção de impressão de alto volume e
velocidade.

Proposta de valor

Os Provedores de Serviços de Impressão (PSIs), como parte de uma conta de cliente,
podem distribuir o driver OL Connect Send aos seus clientes, que simplesmente
imprimem como de costume e obtêm uma visualização interativa para validação e
aprovação. O trabalho de impressão é enviado para o servidor OL Connect, onde o PSI
pode gerenciar e processar o trabalho e colocá-lo pelo correio.

Recursos principais
Compacta arquivos PostScript durante a
transmissão para minimizar a largura de
banda
Inicia o navegador padrão do usuário para
exibir o conteúdo da web produzido por
um servidor
Banco de dados contendo domínio, ID
de estação de trabalho, informações do
documento e contagem de páginas
Confirmação SysTray para a transmissão do
trabalho
Modo não licenciado (uso grátis)
Envio de trabalho não interativo
Permite a impressão não interativa na
Internet

Modo licenciado
Possibilidade de envio de trabalhos
interativos
Pode ser licenciado no Modo de Usuário
para que usuários específicos (domínios/
estações de trabalho) possam imprimir
e receber uma página da web interativa
durante o processo de envio do trabalho.
O número de trabalhos que pode ser
impresso é ilimitado.
Pode ser licenciado no modo de Crédito
para que qualquer usuário possa imprimir
de qualquer lugar e receber uma página da
web interativa durante o processo de envio
do trabalho. Nesse modo, o OL Connect
Send requer créditos, que são reduzidos
após cada trabalho ser recebido pelo
servidor.

Principais benefícios

O OL Connect Send é uma
solução para consolidação de
mensagens pontuais que permite
aos provedores de serviços de
impressão direcionar mais volume
de impressão e correspondências
para seus negócios. Para
instalações de impressão de B2B
de médio a grande porte com
salas de correspondências, o OL
Connect Send coleta trabalhos
de impressão de qualquer local,
captura informações importantes e
entrega ao provedor de serviços de
impressão.

Módulos
Não interativo
Interativo

Tamanho dos
funcionários do cliente
Médio - grande

Aplicações típicas
Consolidação de impressão e
correspondência ad hoc

Obter mais clientes oferecendo soluções
que são atraentes para uma gama mais
ampla de empresas, de pequenas e médias
empresas a grandes empresas

Aproveitar ao máximo sua impressora de
produção

Processamento de documentos
de entrada

Eliminar o incômodo de processar
impressões pontuais

Integração com EDI

Capacidade de fazer vendas casadas para
clientes existentes com uma nova oferta

Receber apenas trabalhos de impressão
pré-aprovados

Aumentar o volume de impressão e
correspondências para a instalação

Aumentar a eficiência

Mitigar o tempo de inatividade da
produção
Rodar as impressoras 24 horas por dia, 7
dias por semana
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Correspondência pontual

Aumentar suas margens
Facilitar o envio de trabalhos para seus
clientes

olconnect.com/ad-hoc-mailconsolidation
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