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RAZÕES
para terceirizar os seus
serviços de impressão
e correspondência
Você sabia que 43% dos gerentes de oficinas gráficas e
salas de expedição querem reduzir os custos e aumentar
a velocidade? * Você é um deles?
Você já pensou em melhorar o seu desempenho diário
através da terceirização dos seus serviços de impressão
e correspondência?

*AIIM
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ECONOMIZE

Postagens de correspondências ad hocgeram custos que, muitas
vezes, não são detectados. Papel, envelopes e tinta, sem mencionar
a postagem, some isso para cada departamento e o total poderá
surpreendê-lo. Você também precisa planejar os custos de
gerenciamento do equipamento (espaço dedicado, eletricidade,
manutenção, treinamento) e custos de mão-de-obra para
impressão, postagem e gerenciamento de estoque. Sem mencionar
o desperdício e as eventualidades!
Em vez disso, deixe seu prestador de serviços de impressão pagar
por isso. Você se beneficiará das economias de escala que o seu
prestador de serviços pode lhe proporcionar, enquanto econimiza
em consumíveis e mão-de-obra.

MELHORE A PRODUTIVIDADE
DOS SEUS FUNCIONÁRIOS
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O gerenciamento e o processamento do envio de correspondências
são atividades demoradas, que distanciam seus funcionários de
tarefas mais produtivas. Ninguém gosta de tarefas repetitivas.
Funcionários insatisfeitos podem pedir demissão se acharem que
estão executando tarefas excessivamente rotineiras, ou trabalho
que subutiliza suas habilidades. Você pode melhorar sistemas e
equipamentos, mas isso requer volume para gerar retorno sobre seu
investimento.
Ao terceirizar essas atividades manuais repetitivas, você tira
proveito das modernas instalações do seu fornecedor de
impressões e poderá realocar funcionários para atividades
relacionadas ao crescimento dos seus negócios.
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EVITE
PROBLEMAS

Imagine. A impressora para de funcionar no meio de um trabalho
de impressão de lembrete de pagamentos. Você aguarda o suporte
técnico a tarde inteira e desperdiça sua noite começando tudo de
novo, porque você deve enviaros lembretes no dia seguinte, sem
falta.
O serviço de impressão cuida de tudo. As instalações do seu
fornecedor de impressões podem lidar com interrupções de serviço
e situações inesperadas. Você tem uma postagem não programada
que precisa ser enviada com urgência? O seu serviço de impressão
também se encarregará das atividades rotineiras.

REALIZE O NECESSÁRIO
MAIS FACILMENTE
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Envios transacionais estão sujeitos a vários requisitos legais.
Você deve proteger as informações pessoais dos seus clientes e
assegurar a integridade da correspondência. As consequências de
colocar uma postagem específica no envelope errado podem variar
da perda de uma relação comercial a um processo judicial. Talvez
você dependa de métodos manuais de controle de qualidade, que
estão sujeitos a erros humanos.
Serviços de impressão têm equipamentos que lhes permitem
garantir a integridade da correspondência, de forma eficiente e
segura. Você desfrutará de paz de espírito por saber que suas
correspondências estão em boas mãos.
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ACOMPANHE MELHOR
SUAS OPERAÇÕES

Você tem dificuldades para saber exatamente quais são os custos
de impressão e se o gerenciamento do envio de correspondência é
lucrativo? Para entender o custo real dessas operações é necessário
fazer uma auditoria detalhada, porque o custo de pequenos
trabalhos de impressão ad hocpara postagens está espalhado por
toda a empresa e, portanto, é difícil de se medir.
Ao trabalhar com um serviço de impressão, você controla melhor
suas atividades. Você pode terceirizar toda a sua impressão,
incluindo as correspondências ad hoc. As suas despesas serão
fixadas e os custos reais de impressão serão visíveis.

Serviço de automação de impressão
Receba, imprima e envie com apenas um clique!
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