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Komunikacja wielokanałowa

JEDNOCZESNA KOMUNIKACJA
ONE-TO-ONE DLA DRUKU I E-MAILI
W dobie Internetu, zarówno przedsiębiorstwa, jak i prywatni użytkownicy oczekują natychmiastowej dostępności
informacji w swoim preferowanym medium bądź kanale komunikacji. W rezultacie, jako dostawca usługi w obszarze
komunikacji graficznej, musisz wspierać swoich klientów w łatwej dystrybucji treści, zarówno jeśli chodzi o reklamy,
newsletter, materiały marketingowe lub mailing bezpośredni.
Dostarczenie dowolnej spośród tych treści wymaga
podejścia, które obejmuje kanał preferowany przez klienta
– może być to druk, Internet, e-mail bądź urządzenie
mobilne. Zarówno w sektorach business-to-business (B2B),
jak i business-to-consumer (B2C), klienci o dużej wartości
korzystają w dzisiejszych czasach z wielu kanałów w celu
uzyskania informacji oraz zakupu produktów i usług.
Jako wydajne narzędzie komunikacji one-to-one łączące
funkcje druku lokalnego i e-mail, PrintShop Mail® Connect
jest idealnym narzędziem do dostarczenia tych usług.
Za jego pomocą można tworzyć w pełni spersonalizowaną
komunikację biznesową dla obu rodzajów treści, w jednym
kroku. W pełni wykorzystując wszystkie obecne technologie
sieciowe, PrintShop Mail® Connect jest idealnie dostosowany
do rynków treści komercyjnych. Chociaż z początku jest
to rozwiązanie podstawowe, można je łatwo ulepszyć
do PlanetPress Connect i rozwijać wraz z rosnącymi
wymaganiami stającymi przed Twoim przedsiębiorstwem.
Stworzony z myślą o dostawcach komercyjnych usług
drukowania chcących oferować usługi komunikacji
promocyjnej typu one-to-one, a jednocześnie

poszukujących sposobów na dywersyfikację poprzez
przyjęcie funkcji marketingu bezpośredniego, ta potężna
aplikacja do publikacji danych zmiennych (Variable
Data Publishing) daje Ci korzyści wynikające z używania
narzędzia do spersonalizowanej komunikacji, które
obejmują na przykład proste lub złożone dokumenty VDP,
oferując jednoczesną komunikację one-to-one zarówno
w druku jak i poprzez e-mail. W odróżnieniu od podobnych
narzędzi dostępnych na rynku, w których funkcje
e-mailingu stanowią jedynie późniejszy dodatek, PrintShop
Mail® Connect został stworzony od samego początku
z zastosowaniem najnowszych technologii sieciowych.
Prosty i intuicyjny, PrintShop Mail® Connect pomaga
w poprawie procesów w Twoim przedsiębiorstwie,
zwiększeniu produktywności i rentowności oraz
zapewnia nowe okazje do uzyskania dochodu.
Skorzystaj z efektywnego marketingu one-to-one,
automatyzacji oraz funkcji wielokanałowej dystrybucji,
która będzie w elastyczny sposób rozwijać się wraz
z ewoluującymi potrzebami Twojego przedsiębiorstwa.

DANE TECHNICZNE PRINTSHOP MAIL® CONNECT

GŁÓWNE FUNKCJE
Marketing one-to-one
–– Łatwe wdrożenie dostaw cyfrowych: Aplikacja pozwala
na pełniejsze wykorzystanie technologii cyfrowych
bez angażowania znaczących zasobów ludzkich czy
finansowych. Z łatwością stworzysz tzw. e-mail blast;
przeprowadzisz efektywną kampanię wielokanałową
i mailingu bezpośredniego oraz zwiększysz swój zwrot
z inwestycji w procesach mailingowych, dzięki prostemu
i intuicyjnemu procesowi przygotowania e-maili oraz
efektywnej komunikacji wiadomości marketingowych.
–– Równoległa komunikacja za pomocą druku
i e-maili: Aplikacja umożliwia tworzenie symultanicznej
komunikacji one-to-one poprzez druk i e-mail przy użyciu
tego samego narzędzia, bez powielania zadań.

Integracja w procesach drukowania
–– Wsparcie ustawień typowych dla urządzenia: Aplikacja
oferuje szeroki wybór opcji drukowania, włączając w to
wybór podajnika, nakładanie, rozbijanie, broszury, opcje
wykańczania i wiele innych.
–– Wsparcie dla formatów w standardzie branżowym:
Treści mogą zostać dostarczone w formacie PPML, VPS,
PDF, PCL, PostScript i wielu innych.

–– Funkcje produkcji na poziomie przedsiębiorstwa
(opcjonalnie): Aplikację można ulepszyć o różne funkcje
dodatkowe, takie jak wydruk AFP/IPDS do drukowania
dużych ilości oraz drukowanie z dużą szybkością.

Komunikacja wielokanałowa
–– Jednolity model danych: Zapewnia uproszczone
i udoskonalone doświadczenie użytkownika, niezależnie
od źródła danych.
–– Prosta obsługa: Nauka obsługi nie stwarza większych
trudności, zaś praca z aplikacją jest łatwa dzięki
najnowszym technologiom. Jednocześnie, dla ekspertów
dostępne są zaawansowane funkcje.
–– Rozwiązanie wielokanałowe: Po utworzeniu treści
możesz je wielokrotnie wykorzystać do wielu celów
i w różnych formatach.
–– Komunikacja z klientem: Z łatwością twórz
ukierunkowane wiadomości z istotnymi
i spersonalizowanymi informacjami odpowiadającymi
preferencjom klienta.
–– Wykorzystuj nowe trendy w komunikacji: Nie musisz
zmieniać swoich istniejących systemów, nie potrzebujesz
też skomplikowanego oprogramowania ani oddzielnych
narzędzi.

PRZEPŁYW PRACY
WPROWADZANIE INFORMACJI

PRINTSHOP MAIL®

DYSTRYBUCJA

EFEKTY

Dowolna baza
danych

(przeciągnij
i upuść)

E-mail

Dowolny projekt
Komputer
osobisty

–
–
–
–
–

Obrazy
Tekst
Kody kreskowe
Liczby
Opcje wykańczania

Druk

Smartfon/
Tablet

DANE TECHNICZNE PRINTSHOP MAIL® CONNECT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA SYSTEMOWE
Systemy operacyjne

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

Pamięć

8GB

Pojemność dysku twardego

System plików 20 GB/NTFS

Procesor

Procesor klasy Dual/Quad Core Pentium
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Prosimy mieć na uwadze, że możliwa jest również instalacja PrintShop Mail® Connect na niższych
systemach; nie oferujemy jednak wsparcia dla tych systemów, ponieważ wyłącznie powyższe
rekomendacje gwarantują płynne działanie!

