PReS Connect
®

Kategoria

Charakterystyka
–– Szablony
–– Zadanie robocze
–– Automatyczna konfiguracja i wykończenie

Automatyzacja
druku

ZESTAW NARZĘDZI KOMUNIKACJI
BIZNESOWEJ DO AUTOMATYZACJI
I DYSTRYBUCJI WIELOKANAŁOWEJ
W ostatnich latach nasz świat danych i systemów zmienił się niemalże w całości. Ilość dostępnych informacji
i wymienianych danych rośnie z roku na rok. Zarządzanie tym napływem danych w sposób elastyczny, nie będąc
przytłoczonym przez systemy i procesy, stanowi prawdziwe wyzwanie dla większości firm.
Zadania rutynowe, wykonywane ręcznie, są czasochłonne
i podatne na błędy, które z kolei powodują błędy w druku,
a także wiążą się z wydłużonym procesem dystrybucji.
Co więcej, w dzisiejszych czasach komunikacja z klientami
powinna być oparta na ich preferencjach, skupiać się
na istotnych informacjach i zawierać automatycznie
generowane komunikaty docelowe, które w wysokim
stopniu automatyzują pracę ręczną i eliminują błędy ludzkie.
Pomóc w tym może PReS® Connect. Dzięki zoptymalizowanym
treściom obejmującym IPDS, aplikacja ułatwia tworzenie
dużych ilości wydruków, e-maili oraz stron internetowych
z dużą prędkością. Ponadto, PReS® Connect jest wyposażony
w potężną technologię z zakresu przepływu pracy dającą
dostęp do możliwości automatyzacji. Podobne narzędzia nie
posiadają takich funkcji. Inne rozwiązania na rynku nie zostały
zaprojektowane od podstaw z funkcjami e-mail i sieci. PReS®
Connect z kolei został zbudowany od samego początku
z zastosowaniem standardowych, najnowocześniejszych

technologii sieciowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript.
Dzięki temu jest szybsze i prostsze w opanowaniu dla
personelu IT i technicznego.
PReS® Connect to idealne rozwiązanie zarówno do
zastosowań komercyjnych, jak i korporacyjnych,
przeznaczone dla środowisk zarządzających dużymi
ilościami komunikatów handlowych i korporacyjnych.
Aplikacja jest optymalnie dostosowana do masowej
produkcji generowanej na rynkach produkcyjnych
i obsługuje AFP/IPDS. PReS® Connect oferuje szereg
opcji, które umożliwiają użytkownikom dostosowanie
go do ich specyficznych potrzeb biznesowych. Dzięki
zestawowi narzędzi do tworzenia dużych ilości dokumentów
i produkcji, może być wykorzystywany do tworzenia w pełni
spersonalizowanej komunikacji biznesowej dla wszystkich
rodzajów danych wyjściowych, w tym druku, poczty
elektronicznej i Internetu. Może pracować z dowolnym
oprogramowaniem i sprzętem oraz oferuje pełną
automatyzację.

DANE TECHNICZNE PReS® Connect

GŁÓWNE FUNKCJE
Wzory
–– Drag and drop (przeciągnij i upuść): Dane mogą być
pobierane z dowolnego źródła za pomocą prostego
przeciągania i upuszczania w celu utworzenia jednolitego
zestawu danych.
–– Konfiguracje danych: Konfiguracje danych można
zapisać i w razie potrzeby można je wykorzystać
ponownie.
–– Wydajne mapowanie danych: Ta czynność
wykonywana jest tylko raz w trakcie konfiguracji,
a następnie mapowane dane są dostępne na żądanie
przez cały czas. Projektowanie i ekstrakcja danych
są odrębnymi etapami w procesie, każdy etap jest
wykonywany przez osobę najlepiej wykwalifikowaną
do konkretnej pracy.

Automatyczna konfiguracja i wykończenie
–– Pełna kontrola nad funkcjami druku i przetwarzania
papieru: PReS® Connect jest idealny dla użytkowników
działających w środowisku druku komercyjnego
i umożliwia nakładanie danych na projekty klientów oraz
obsługuje ustawienia specyficzne dla danego urządzenia,
takie jak dotyczące, wykańczania (podzestaw), skryptów
(tj. numerowanie) oraz dynamicznej impozycji.
–– Automatyczna dystrybucja: PReS® Connect umożliwia
wielokanałową komunikację biznesową, przygotowanie
korespondencji, tworzenie dokumentów transakcyjnych
i wyjściowych, automatyczną archiwizację i optymalizację
dokumentów.
–– Wysoka, skalowalna wydajność: Dzięki możliwości
odbioru danych i zadań drukowania w dowolnym
formacie PReS® Connect idealnie nadaje się do produkcji
wysokonakładowej.
–– Jednolity model danych: Funkcja ta upraszcza zbieranie
danych i zarządzanie nimi, niezależnie od ich źródła.
–– Narzędzie do współpracy: Dzięki PReS® Connect jedni
pracownicy mogą zajmować się mapowaniem danych,
podczas gdy inni tworzą projekty dokumentów, a jeszcze
inni zarządzają generowaniem i dystrybucją danych
wyjściowych.
–– Wygoda dla użytkownika: Aplikacja redukuje pracę
ręczną i eliminuje błędy ludzkie. Co więcej, nie wymaga
skomplikowanego przestawienia się i migracji.

DANE TECHNICZNE PReS® Connect

PRZEPŁYW PRACY
WPROWADZANIE INFORMACJI

ODTWARZANIE KOMUNIKACJI

Baza danych

DYSTRYBUCJA
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Maper danych
Interpretacja
danych
źródłowych

PReS® Connect
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@
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System

PDF

Dane i dokumenty są wysyłane do
PReS® Connect z systemu bądź
serwera, takich jak systemy finansowe
lub ERP, w dowolnym formacie.

PReS® Connect przetwarza informacje
i wykorzystuje istniejące dane i zasoby
w celu stworzenia spersonalizowanej
treści do druku, e-maila bądź sieci.

– Automatyczny
– W oparciu o zasady
– Działa w tle

Udoskonal istniejące układy za pomocą:
–
–
–
–
–
–
–

Kolorów
Kodów kreskowych
Kontroli inserterów
Łamania stron
Złożonych tabel
Dynamicznych grafik
Zawijania tekstu

PReS® następnie drukuje dokumenty.
Na tym etapie wszystko może zostać
zautomatyzowane.

Po otrzymaniu komunikacji, odbiorcy
mogą podjąć działania.
–
–
–
–

Wszystko automatycznie w oparciu
o scenariusz biznesowy:
–
–
–
–
–
–

Rozdzielaj, łącz i sortuj pliki
Archiwizuj
Drukuj
Wysyłaj e-maile
Wysyłaj wiadomości tekstowe
Obsługuj strony internetowe i treści
internetowe

Odpowiedz na e-mail
Wypełnij formularz internetowy
Złóż zamówienie
Zapłać fakturę

PReS® Connect odbiera te informacje
i podejmuje odpowiednie działania
w oparciu o zasady ustanowione, aby
użytkownik zainicjował dalsze procesy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA SYSTEMOWE
Systemy operacyjne

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Microsoft Windows 2008/2008 R2 Server (64)
Microsoft Windows 2012/2012 R2 Server (64)
Microsoft Windows Vista (64)
Microsoft Windows 7 (64)
Microsoft Windows 8.1 (64)
(Windows XP, Windows 2003 i starsze wersje systemu
Windows nie są obsługiwane)

System plików

NTFS

Pamięć

8GB

Pojemność dysku twardego

20GB (wyłącznie na oprogramowanie)

Procesor

Procesor klasy Dual/Quad Core Pentium

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 15

02-273 Warszawa

POLSKA

www.konicaminolta.pl

08/2016

Prosimy mieć na uwadze, że możliwa jest również instalacja PReS® Connect na niższych systemach;
nie oferujemy jednak wsparcia dla tych systemów, ponieważ wyłącznie powyższe rekomendacje
gwarantują płynne działanie!

