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Wij bieden klassikale trainingen om uw OL-oplossing te 
optimaliseren. U kunt kiezen uit een reeks trainingen die de  
OL Connect technologie ondersteunen.
Naast het volgen van de technische training in Zoetermeer, is er de online wereld van  
OL Learn. OL Learn is een community die u de mogelijkheid biedt om te communiceren 
met een grote groep aan ervaren medegebruikers.

Nu u voor een OL-oplossing heeft gekozen, zal ons trainingsteam ervoor zorgen dat uw 
collega’s snel en zelfverzekerd het maximale halen uit de OL Connect technologie. Van 
installaties en upgrades tot best practice implementaties en dagelijks beheer, wij bieden 
training voor diverse functies binnen uw organisatie.

Investeren in uw OL®-oplossing gaat over meer dan 
alleen de technologie, het gaat om het bereiken van 
continuïteit en maximaal rendement halen uit uw 
investering.
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OL® Training
Een training die aan uw verwachtingen voldoet

Wat kunt u verwachten van de training? 

Als u een training boekt, wordt deze gegeven in een kleine groep van maximaal zes 
cursisten. De trainingsruimte biedt ruim plaats aan de cursisten. U wordt door uw 
professionele trainer verwelkomt in onze informele leeromgeving. 

U krijgt persoonlijke begeleiding om het maximale uit uw OL trainingen te halen. 

De inhoud van de training wordt op een manier aangeboden die geschikt is voor 
cursisten met een vergelijkbaar niveau maar toch rekening houdend met hun 
verschillende achtergrond. In een klassikale omgeving is er een evenwicht tussen 
presentaties en, ruimte voor interactie, waarbij ook veel tijd wordt besteed aan hands-on 
activiteiten met de OL Connect software.



Scientia potentia est
Kennis is macht
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OL® Connect Essentials 
[3-dagen]

Dag 1

• Introduction OL Connect 
Suite

• DataMapper & Designer

• Creating various data 
mappings

• Exploring Design functions 

Dag 2

• Creating a Print document

• Using the job and output 
creation

• Creating an Email 
document

• Creating a web document 

Dag 3

• Workflow configuration tool

• Creating a Print workflow

• Creating an Email workflow

• Creating a web form 
workflow

OL® Learn I OL technische trainingen
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OL® Connect Advanced  
[2-dagen]

Dag 1

• Advanced data mapping & 
design

• Sorting & advanced output 
creation

• Data mapping & design 
optimization

• Best practices 
 

Dag 2

• Workflow interaction with 
other services

• Data repository

• Server configuration

• Best practices

Samenvatting:
Basisvaardigheden voor 
Data Mapping, Document 
Design en Workflow 
Design.

 
Doel van de training:
Zelfstandig (met 
gebruik van vooral 
de grafische interface 
en wizards) kunnen 
analyseren, ontwikkelen, 
implementeren en het 
oplossen van output 
management uitdagingen.

Profiel van de cursist: 
Deze training is 
beschikbaar voor 
iedereen met analytisch 
denkvermogen, 
algemene IT-kennis en 
computervaardigheden. 

Samenvatting:

Gevorderde vaardigheden 
en best practices voor Data 
Mapping, Document Design 
en Workflow Design. 

Doel van de training: 

Op een geavanceerde manier 
analyseren, ontwikkelen, 
implementeren en het 
oplossen van complexe 
output management 
uitdagingen.

Profiel van de cursist: 

Deze training is beschikbaar 
voor iedereen met een 
analytisch denkvermogen  
die de Essentials training 
heeft gevolgd en/of ervaring 
heeft met OL Connect 
software.   
Bekendheid met/of 
basiskennis van HTML-5, CSS 
en JavaScript™ is vereist.

De klassikale trainingen worden in het Nederlands gegeven met gebruik van 
Engelstalige documentatie en software. De trainingen zijn speciaal gemaakt om u zowel 
het conceptuele begrip als de technische vaardigheden te leren. Het doel van iedere 
training is om onze software optimaal te gebruiken en te profiteren van alle voordelen.  
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OL® Connect What’s New 
[1-dag]

Samenvatting:
De belangrijkste nieuwe 
functies in de software worden 
met praktische voorbeelden 
uitgelegd. 

Doel van de training:
Maximaal gebruik maken  
van de voordelen vanuit het  
OL® Care programma voor 
updates en upgrades. 

Profiel van de cursist:
Deze training is beschikbaar 
voor iedereen met een 
analytisch denkvermogen die 
de Essentials training heeft 
gevolgd en/of ervaring heeft 
met OL Connect software.

Samenvatting:
Basisvaardigheden voor 
de implementatie van 
de mobiele app Capture 
OnTheGo (COTG) als data 
capture oplossing voor 
mobiele werknemers. 

Doel van de training: 
Het zelfstandig vervangen  
van papieren formulieren 
door digitale COTG templates 

en workflow processen met 
de standaardvoorbeelden en 
wizards.  

Profiel van de cursist: 
Deze training is beschikbaar 
voor iedereen met een 
analytisch denkvermogen die 
de Essentials training heeft 
gevolgd en/of ervaring heeft 
met OL Connect software.

Samenvatting: 
Basisvaardigheden voor 
de implementatie van 
consolidatie van ad-hoc 
printwerk. 

Doel van de training:  
Met de OL Printer Driver met 
interactieve dialoog (incl. 
job ticket) afvangen van 
decentrale printstromen t.b.v. 

de centrale verzending van 
poststukken en/of digitale 
verzending.  

Profiel van de cursist:  
Deze training is beschikbaar 
voor iedereen met een 
analytisch denkvermogen die 
de Essentials training heeft 
gevolgd en/of ervaring heeft 
met OL Connect software.

Dag 1

• New features explained

• Demo of highlights

OL® Learn I OL technische trainingen
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Capture OnTheGo®

[2-dagen]

OL® Connect Send
[2-dagen]

Dag 1

• COTG Architecture

• COTG Repository

• OL Connect Web Services 

Dag 2

• Proof of Delivery Solution

• Other examples

Dag 1

• OL Connect Send 
Architecture

• OL Connect Send Printer 
Driver & Licenses

• OL Connect Send Workflow 
Plug-Ins 

Dag 2

• Displaying Job Data

• Applying PDF Preview

• Building a Summary Page 
& Dashboard
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Trainingsruimte  
Objectif Lune in Zoetermeer
• Onze trainingsruimte is centraal gelegen in ons kantoor in 

Zoetermeer en is voorzien van airconditioning
• Koffie, thee, frisdrank en pauzes zijn gepland en de lunch 

wordt verzorgd
• Een beveiligde en snelle wifi is voor cursisten beschikbaar
• Er is mogelijkheid tot het gratis laden van elektrische en 

hybride auto’s

Praktische informatie
• De trainingen zijn van 9.30 uur tot ca. 17.00 uur
• De trainingen worden in het Nederlands gegeven met 

gebruik van Engelstalige documentatie en software
• Alle cursisten ontvangen documentatie, tools en oefeningen
• Wij werken met kleine groepen van maximaal zes cursisten 

per training met persoonlijke begeleiding
• Moderne computers met dubbele 24” beeldschermen
• Het verzoek is om op tijd aanwezig te zijn en vertraging of 

verhindering door te geven op 079 361 8036

OL® Learn I Locatie
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OL® Learn I Hotel suggesties in de buurt

Kaart van ons kantoor en omgeving

Ons kantoor is centraal gelegen in Zoetermeer, vlakbij de A12. Station Zoetermeer (niet 
Zoetermeer Oost) ligt op 15 minuten loopafstand van kantoor. U kunt gratis parkeren op 
eigen terrein.

Hotel de Sniep
Restaurant & Hotel de Sniep in Zoetermeer is dé 
perfecte locatie voor een goed ontbijt, lunch, diner 
of overnachting.

Hotel de Sniep is een modern 4-sterren hotel aan 
het groene Zoetermeerse Binnenpark.

Hotel Golden Tulip Zoetermeer - Den Haag
Het 4-sterren Golden Tulip Zoetermeer-Den Haag 
hotel is ideaal gelegen vlak bij de snelweg A12 in 
het zakelijk district van Zoetermeer, op slechts 20 
minuten lopen van het centrum. 

Dit hotel biedt tevens een restaurant, bar en 
vergaderzalen.

zoetermeer-den-haag.goldentulip.com
www.sniep.nl



Objectif Lune Benelux B.V.

Contact us

+31 (0) 79 361 80 36
Bredewater 4k, 2715 CA Zoetermeer 
The Netherlands

sales@nl.objectiflune.com 

OL is een handelsmerk van Objectif Lune Inc. 
Alle weergegeven geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.  

© 2020 Objectif Lune Incorporated. Alle rechten voorbehouden.
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