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TransPromo
Integracja w procesach drukowania
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Komunikacja wielokanałowa

ZAUTOMATYZOWANA KOMUNIKACJA
BIZNESOWA Z OBSŁUGĄ
DYSTRYBUCJI WIELOKANAŁOWEJ
W dzisiejszym świecie informacje są łatwo dostępne w czasie rzeczywistym i na każdym urządzeniu. Większość z nas
oczekuje natychmiastowego dostępu do wszelkich potrzebnych informacji, niezależnie od tego jak są uzyskiwane.
Mimo to, wiele firm nadal korzysta z systemów i procesów z czasów, gdy natychmiastowa komunikacja za pomocą
smartfonów i tabletów, poczty elektronicznej i Internetu nie była tak rozpowszechniona jak obecnie.
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. Firmy, które
tego nie robią ryzykują utratę zainteresowania i uwagi
swoich klientów, a w rezultacie może się to skończyć
upadłością firmy.

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 mamy szybsze
i prostsze w opanowaniu rozwiązanie dla dostawców
usług poligraficznych.

Pomóc w tym może PReS® Connect: Dzięki zoptymalizowanej
produkcji wykorzystującej AFP aplikacja ułatwia produkcję
dużych ilości wydruków, e-maili oraz stron internetowych
z dużą prędkością. Ponadto PReS® Connect jest
wyposażony w zaawansowaną technologię przepływu
pracy PReS® z funkcjami automatyzacji, których podobne
narzędzia nie posiadają. Inne rozwiązania na rynku nie

Zintegrowane komponenty PReS® Connect ułatwiają jego
wdrożenie, pomagają w utrzymaniu niskich kosztów oraz
ułatwiają rozwój możliwości komunikacyjnych każdego
przedsiębiorstwa.

DANE TECHNICZNE PReS® Connect

GŁÓWNE FUNKCJE
Marketing one-to-one
–– Wzrost produktywności i rentowności: Łatwe do
tworzenia reguły biznesowe umożliwiają użytkownikom
dodawanie wartości do dokumentów bez konieczności
korzystania z głównej aplikacji. Wszystkie wymagane
zmiany mogą być wprowadzone w PReS® Connect;
są one automatycznie wdrażane w całej organizacji,
zapewniając spójność marki i treści.
–– Wszechstronna obsługa wprowadzania danych
i dokumentów: Dzięki narzędziu do projektowania
aplikacji 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 mogą być dynamicznie przetwarzane,
modyfikowane i integrowane. Po zaimportowaniu
dokumentu do PReS® 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 PReS® Connect.

Integracja w procesach drukowania
–– 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.

TransPromo
–– Dodawanie do dokumentów treści promocyjnych:
Użytkownicy chcący dodać wkładki promocyjne do
innych produktów, usług np. do faktur lub stworzyć
ukierunkowany komunikat, na przykład na temat
powiązanych produktów lub ofert mogą to zrobić
sprawnie dzięki minimalnej konfiguracji i nie muszą
zmieniać istniejących systemów. 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: PReS® Connect
umożliwia drukowanie dokumentów lub tworzenie
w formacie cyfrowym. Dystrybucja średnich i dużych
ilości dokumentów transakcyjnych może być
zautomatyzowana poprzez publikację przez Internet,
pocztę elektroniczną, faks lub pocztę tradycyjną
poprzez dodanie kodów kreskowych OMR. Pokonuje
to ograniczenia nieelastycznych systemów mailingowych
i upraszcza procedury firm, które regularnie wysyłają
duże ilości informacji do swoich klientów i dostawców.

Komunikacja wielokanałowa
–– 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 – czyli wiedzę fachowa w zakresie
projektowania i produkcji z różnych źródeł można
połączyć, aby uzyskać najlepsze wyniki.
–– Jednolity model danych: Funkcja ta upraszcza zbieranie
danych i zarządzanie nimi, niezależnie od ich źródła.
–– Prosta obsługa: PReS® Connect wykorzystuje
najnowsze technologie internetowe, dzięki czemu można
szybko opanować jego obsługę.
–– Rozwiązanie wielokanałowe: Po utworzeniu treści
możesz je wielokrotnie wykorzystać do wielu celów
i w różnych formatach.
–– Dostosuj się do preferencji klientów: PReS®
Connect ułatwia przekazywanie klientom istotnych
informacji i ukierunkowanych komunikatów za pomocą
preferowanego przez klienta kanału komunikacyjnego.
–– Nowoczesna technologia komunikacyjna: PReS®
Connect pomaga użytkownikom wykorzystać najnowsze
trendy w komunikacji bez konieczności wprowadzania
jakichkolwiek zmian w istniejących systemach lub
skomplikowanego programowania czy też dodatkowych
narzędzi. Co więcej, nie jest wymagana żadna trudna
migracja ani przejście na inny system itp.

DANE TECHNICZNE PReS® Connect

PRZEPŁYW PRACY
WPROWADZANIE INFORMACJI
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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
Customer
administrator

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
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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!

