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WARTOŚĆ DODANA
W DOKUMENTACH BIZNESOWYCH
W dzisiejszym cyfrowym świecie informacje są łatwo dostępne w czasie rzeczywistym i na każdym urządzeniu.
Pracownicy oczekują natychmiastowego dostępu do wszelkich potrzebnych informacji, niezależnie od tego jak są
uzyskiwane. Jednak aby odnieść sukces i pozostać konkurencyjnym, firmy muszą się teraz dostosować do nowych
warunków – technologia internetowa jest niezbędna do dotarcia do klientów i pracowników w cyfrowym świecie.
PlanetPress® Connect jest doskonałym narzędziem
do publikowania danych zmiennych w każdym
korporacyjnym środowisku zarządzającym dystrybucją
komunikacji biznesowej i dokumentów. Dzięki gamie
narzędzi dostosowanych do indywidualnych wymagań
PlanetPress® Connect umożliwia użytkownikom tworzenie
spersonalizowanych, bezpośrednich list, faktur, kampanii
e-mailowych, informacji na urządzenia przenośne oraz
wersjonowane broszury, które z pewnością przykują
uwagę czytelnika i przekażą istotne informacje. Aplikacja
ta jest zatem idealna dla średnich przedsiębiorstw, które
chcą zacząć wykorzystywać dane cyfrowe, ale nie mogą
sobie pozwolić na wprowadzanie kosztownych zmian
w istniejących systemach lub specjalne oprogramowanie.
PlanetPress® Connect oferuje kompleksowy zestaw
narzędzi na każdym etapie przepływu pracy w komunikacji,
od tworzenia dokumentów i personalizacji po wielokanałową
dystrybucję i archiwizację.

W pełni spersonalizowana komunikacja biznesowa dla
wszystkich rodzajów wydruku tworzona jest lokalnie,
włącznie z wydrukiem, e-mailem, HTML i siecią. Kolejnym
ważnym aspektem umożliwiającym zwiększenie wydajności
jest prosta integracja rozwiązania VDP z istniejącymi
wewnętrznymi przepływami pracy.
PlanetPress® Connect to proste i intuicyjne rozwiązanie,
które usprawnia procesy biznesowe, zwiększa
produktywność i rentowność oraz umożliwia użytkownikom
uzyskiwanie nowych źródeł przychodów. Korzyści
dla pracowników biurowych to efektywne narzędzie
marketingowe typu one-to-one oraz narzędzie TransPromo
do kompleksowej komunikacji w firmie. Inne funkcje
to automatyzacja i wielokanałowa dystrybucja, które
firmy mogą dostosować do zmieniających się potrzeb
biznesowych.
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GŁÓWNE FUNKCJE
Marketing one-to-one
– Wzrost produktywności i rentowności: Łatwe
do tworzenia reguły biznesowe w PlanetPress®
Connect umożliwiają użytkownikom dodawanie
treści do dokumentów bez konieczności korzystania
z głównej aplikacji. Wszystkie wymagane zmiany,
np. w biznesowych formularzach, mogą być
automatycznie wdrażane w całej organizacji,
zapewniając spójność marki i treści.
– Wszechstronna obsługa wprowadzania danych
i dokumentów: Dzięki narzędziu do projektowania
PlanetPress® Connect użytkownicy mogą pracować
z niemal każdym rodzajem danych lub dokumentów.
Korzystając z danych pochodzących ze strumieni
wydruków, baz danych, XML lub innych formatów,
użytkownicy mogą przenosić dane na szablon
dokumentu i uzupełnić projekt o tekst i grafikę.
– Importowanie danych z dowolnej aplikacji systemu
Windows: Dokumenty tworzone w dowolnej aplikacji
Windows, np. w Microsoft Word czy Adobe InDesign,
mogą być dynamicznie przetwarzane, modyfikowane
i integrowane. Po zaimportowaniu dokumentu
do PlanetPress® Design użytkownik może dodać do
niego kody kreskowe, znaki OMR, grafikę itp.
lub zmienić przeznaczenie dokumentu i zintegrować go
ze zautomatyzowanym obiegiem dokumentów.
– Interpretacja treści: Aplikacja inteligentnie interpretuje
zawartość istniejących dokumentów, co pozwala
zaoszczędzić cenny czas; nie trzeba odtwarzać
istniejących formularzy w PlanetPress®.

Integracja w procesach drukowania
– Pełna kontrola nad funkcjami druku i przetwarzania
papieru: PlanetPress® 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.

TransPromo
– Dodawanie do dokumentów treści promocyjnych:
Wysyłanie wkładek promocyjnych wraz z fakturami lub
tworzenie ukierunkowanych komunikatów promocyjnych
na samej fakturze wymaga minimalnej konfiguracji i nie
wprowadza żadnych zmian w istniejących systemach.
Mogą to być na przykład dodatkowe informacje na temat
produktu związanego z produktem niedawno zakupionym
w celu uzyskania dodatkowego przychodu; szczegółowe
instrukcje dla użytkownika na podstawie zafakturowanych
pozycji; kupony lub komunikaty na temat powiązanych

pozycji lub umów serwisowych. TransPromo przykuwa
uwagę odbiorcy, w pełni wykorzystuje dostępną
powierzchnię i pozwala zaoszczędzić na kosztach
przesyłki. Jest to doskonałe narzędzie do reklamowania
promocji, wyprzedaży, nowych lokali, nowych produktów
i usług, modernizacji itp. za pomocą samej faktury,
automatycznie i zgodnie z nawykami zakupowymi lub
innymi cechami profilu odbiorcy.
– Automatyczna dystrybucja: PlanetPress® umożliwia
drukowanie dokumentów lub ich tworzenie w formacie
cyfrowym. Dystrybucja średnich i dużych ilości dokumentów
transakcyjnych może być zautomatyzowana poprzez
publikowanie przez Internet, pocztę elektroniczną, faks lub
pocztę tradycyjną poprzez dodanie kodów kreskowych
OMR. Pokonuje to ograniczenia nieelastycznych systemów
mailingowych, które nie są dostosowane do przetwarzania
średnich i dużych ilości wiadomości e-mail i usprawnia
procedury dla firm, które regularnie muszą wysyłać duże
ilości informacji do swoich klientów i dostawców.

Komunikacja wielokanałowa
– Kanały komunikacji: PlanetPress® Connect ułatwia
interakcję z klientami i potencjalnymi klientami,
wykorzystując różne kanały komunikacji w dowolnej
kombinacji. Mogą być to między innymi:
– Druk, do automatycznej produkcji materiałów
drukowanych.
– Internet, umożliwia wygodne tworzenie PURL
(spersonalizowanych adresów URL)
– Marketing bezpośredni, skoncentrowanie się na
zindywidualizowanych kampaniach e-mailowych oraz
– Urządzenie przenośne, do wysyłania
zindywidualizowanych informacji bezpośrednio na
urządzenie przenośne danej osoby
– Preferowana komunikacja: Istotne informacje
i ukierunkowane komunikaty mogą być automatycznie
przekazywane do klientów/potencjalnych klientów
poprzez preferowany przez nich kanał komunikacyjny;
wystarczy go tylko raz określić.
– Wykorzystanie nowych trendów w komunikacji:
Firmy mogą być zawsze na bieżąco z najnowszymi
trendami komunikacyjnymi bez konieczności
zmiany istniejących systemów, skomplikowanego
programowania lub dodatkowych narzędzi.
– Większy zasięg dzięki wielu kanałom: Korzystanie
z wielu różnych kanałów umożliwia skuteczniejsze
rozpowszechnianie komunikatów firmowych, czyniąc
firmy lepiej widocznymi dla nowych potencjalnych
grup klientów.
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PRZEPŁYW PRACY
WPROWADZANIE INFORMACJI

ODTWARZANIE KOMUNIKACJI

Baza danych

DYSTRYBUCJA

@

Maper danych
Interpretacja
danych
źródłowych

PlanetPress®
Connect

INTERAKCJA

@
DANE

System

PDF

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

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

PlanetPress® 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

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

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

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE aplikacji PlanetPress®
Connect Designer 1.0.0

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE
System plików

NTFS (FAT32 nie jest obsługiwany)

Systemy operacyjne

Pamięć

8GB (zalecane 10GB)

Pojemność dysku twardego

Minimum 10GB

Oprogramowanie
Wymagania wstępne

Java SE 7u13
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable
Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1
redistributable package MFC Security Update (x86)

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)
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