PlanetPress Connect
®

Kategoria

Zarządzanie
wydrukiem

Charakterystyka
–– Jednolite zarządzanie centrum
poligraficznym
–– Polityka i zasady dotyczące druku
–– Przetwarzanie zleceń w oparciu o produkt
–– Zarządzanie kolejką drukowania

AUTOMATYZACJA
CODZIENNYCH ZADAŃ
Chociaż rutynowe, powtarzalne zadania mogą być czasochłonne i uciążliwe, jeżeli nie zostaną one zautomatyzowane,
operatorzy często muszą bezproduktywnie spędzać czas na dokonywaniu odpowiednich wyborów i dostosowywaniu
ustawień urządzenia indywidualnie dla każdego nowego zlecenia – zadania te są podatne na błędy i często generują
niepotrzebne koszty. Sytuacji tej można w zupełności uniknąć określając i wdrażając przejrzystą politykę i zasady
dotyczące druku oraz automatyzując dobór odpowiednich urządzeń wyjściowych do każdego zlecenia. Aplikacja
wydajnego zarządzania wydrukiem spełnia te wszystkie funkcje i nie tylko.
PlanetPress® Connect jest doskonałym narzędziem
do zarządzania wydrukiem w każdym korporacyjnym
środowisku drukowania zarządzającym dystrybucją
komunikacji biznesowej i dokumentów. PlanetPress®
Connect oferuje kompleksowy zestaw narzędzi na
każdym etapie przepływu pracy w komunikacji. W pełni
spersonalizowana komunikacja biznesowa dla wszystkich
rodzajów wydruku tworzona jest lokalnie, włącznie
z wydrukiem, e-mailem HTML i siecią.
Dzięki szerokiej gamie narzędzi dostosowanych do
indywidualnych wymagań, PlanetPress® Connect pozwala
użytkownikom tworzyć spersonalizowane, bezpośrednie
listy, faktury, kampanie e-mailowe, informacje na urządzenia
mobilne oraz wersjonowane broszury, które z pewnością
przykują uwagę czytelnika i przekażą istotne informacje.

Tym samym aplikacja ta jest idealna dla średnich
przedsiębiorstw pragnących rozpocząć tworzenie cyfrowych
treści bez dokonywania kosztownych zmian w istniejącej
infrastrukturze bądź inwestowania w dostosowane
oprogramowanie.
Jako opłacalne narzędzie do zarządzania wydrukiem,
PlanetPress® Connect wspiera określenie i wdrożenie
polityki i zasad dotyczących druku i oznacza efektywne
przetwarzanie zleceń w oparciu o produkt. Prosty i intuicyjny
w obsłudze, PlanetPress® Connect podnosi produktywność
i rentowność oraz pomaga użytkownikom w generowaniu
nowych przychodów poprzez udoskonalenie procesów
biznesowych – bez konieczności zmieniania obowiązujących
systemów.
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GŁÓWNE FUNKCJE
Polityka i zasady dotyczące druku
– Wybór procesów związanych z dokumentami
biznesowymi: Każdy proces dotyczący dokumentów
może zostać zautomatyzowany.
– Warunki inicjujące działania: Konkretne warunki
mogą zostać w prosty sposób ustawione, aby inicjować
działania takie jak tworzenie, dystrybucja bądź
archiwizowanie dokumentów.
– Wsparcie dla standardowych formatów w branży:
Istnieje możliwość określenia powszechnych formatów
w branży dla wydruków.

Przetwarzanie zleceń w oparciu o produkt
– Algorytmy dla dostawy: Kanał komunikacji jest
automatycznie określany na podstawie preferencji
klienta. Jeden zestaw narzędzi obejmuje wszystkie
kanały: druk, witryny internetowe, e-mail i wiadomości
tekstowe. Odpowiedni kanał komunikacji jest wybierany
automatycznie po otrzymaniu inicjującego materiału
wejściowego, włączając w to pliki PDF lub e-maile.
– E-mail
– Automatyczna transmisja e-maili transakcyjnych
w bogatym w funkcje HTML
– Tworzenie atrakcyjnych e-maili: spersonalizowanych,
dynamicznych, interaktywnych i angażujących
– Osadzanie odnośników do zewnętrznych systemów,
takich jak bramki płatności w celu nadania e-mailom
niespotykanej dotąd wartości
– Wiadomości tekstowe
– Automatyczne tworzenie wiadomości tekstowych
do klientów
– Powiadomienia o odbiorze nowych dokumentów
– Link do strony internetowej
– Online
– Prezentacja online dokumentów w bogatym graficznie
HTML
– Wybór dla klientów, aby wejść w interakcję
i zaangażować się
– Tworzenie, hosting i obsługa formularzy internetowych,
jak również wykorzystanie danych do dynamicznego
generowania spersonalizowanych stron

– Poprawiony wydruk
– Dynamiczne, spersonalizowane informacje
uwzględniające kontekst
– Zaawansowane układy stron i łamanie, złożone tabele,
dynamiczne wykresy i grafiki
– Połączenie z aplikacjami e-mail, wykorzystanie
znaków skanowania w celu maksymalnego
wykorzystania folderów/inserterów i łączenia zleceń
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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

Wymagania dotyczące
oprogramowania

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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