Haal alles uit uw bedrijf

Procesautomatisering
van zakelijke correspondentie
met OL® Connect

Veel systemen zijn niet gebouwd om met veranderingen om te gaan. De vereisten voor het creëren en
verwerken van zakelijke correspondentie worden steeds ingewikkelder. Objectif Lune heeft OL® Connect
ontwikkeld met als doel het optimaliseren van deze ingewikkelde document gerelateerde processen.
OL® Connect biedt de vereiste flexibiliteit en verschillende toepassingsmogelijkheden om bestaande processen
in tal van branches (banken, verzekeraars en tussenpersonen, detailhandel en e-commerce, serviceproviders,
supply chain, overheid, logistiek en reclame) te optimaliseren en automatiseren.

Creëren, automatiseren en distributie van uw belangrijkste documenten:

OL® Connect

Een ontwerpprogramma voor print en digitale
formaten

Koppel met een betaaloplossing voor
eenvoudiger, sneller en veiliger betalingsverkeer

Verrijking met afbeeldingen, barcodes of
elektronische validatie

Via Simplerinvoicing (NL) en Mercurius (B)
e-facturen voordelig verzenden

Automatisch toevoegen van bijlagen,
verdere verwerking en aansturing van
couverteermachines

Centraal verzamelen en printen van alle
dagelijkse correspondentie

Multichannel output via print, PDF, e-mail,
webportal, mobiele apparaten of archief

Printen, vouwen
en couverteren
Samenstellen
en verrijken
Digitale levering
Verstuur uw bedrijfscorrespondentie digitaal.
Als e-mail, EDI of via een
klantportaal.
Zet stappen richting digitale
levering in uw eigen tempo.

Archiveren
De gegevens kunnen
automatisch in
uw DMS- of ECM-systeem
ingelezen
en geïndexeerd worden.

Hoe werkt dit?
Gegevens kunnen op ieder moment worden toegevoegd of gewijzigd, afbeeldingen en grafieken
worden statisch of dynamisch geïntegreerd, afhankelijk van de gegevens
Multichannel via print, PDF, webportaal of digitale verzending
Mogelijkheid om tegelijkertijd een waarheidsgetrouwe digitale kopie te archiveren
Documenten kunnen voor uitvoer en nabewerking geoptimaliseerd worden

Documentgebaseerde processen
automatiseren
Geprinte correspondentie is en blijft een belangrijk
communicatiemiddel. Zeker wanneer het ontwerp
van hoge kwaliteit is, persoonlijk en volledig
afgestemd op de ontvanger.

Zakelijke documenten worden
aanzienlijk verbeterd door

Met OL® Connect kunnen onderdelen van
documenten gecombineerd worden met
dynamische en gepersonaliseerde informatie, om
vervolgens naar klanten verzonden te worden.

Toevoeging van grafieken, overlays, QR-codes,
advertenties, teksten en afbeeldingen

Er kunnen in productieomgevingen veel processen
geoptimaliseerd en geautomatiseerd worden
voor het print- en naverwerkingsproces. Nieuwe
wensen van klanten vereisen immers ook nieuwe
communicatiekanalen.

Kleurrijk en levendig printwerk van hoge kwaliteit

Automatische toevoeging van brieven aan
klanten en/of commerciële voorwaarden
Personalisering: inhoud aangepast aan de
persoonlijke behoeften van de ontvanger
Integratie van responscontrole (met barcodes)
Realtime aanpassing van documenten

En OL® Connect
kan nog veel meer

Uitvoerprocessen zijn
volledig geoptimaliseerd

Het beheren van de papieren post is voor de
meeste bedrijven een echte uitdaging. Grote
hoeveelheden, verschillende afdelingen en veel
ontvangers vormen dagelijks een uitdaging.
Documenten worden onder andere geprint,
gesorteerd, gecouverteerd en gefrankeerd. Met OL®
Connect voorkomt u dat een ontvanger meer dan
één envelop tegelijk ontvangt.
Een ander voorbeeld is de communicatie tussen
verschillende IT-systemen.
OL® Connect om flexibel documentprocessen te
automatiseren zonder wijzigingen aan IT-systemen.

Minder handmatige, tijdrovende en steeds
terugkerende handelingen (verzameld en
geautomatiseerd in één werkproces)
Processen voor print- en naverwerking
worden via stuurcodes (OMR/QR-codes)
geautomatiseerd met couverteermachines
tegen lagere kosten
Multichannel communicatie in het door de
ontvanger gewenste formaat
Automatische sortering van uitgaande post

Voordelen
White paper-oplossing: geen voorgedrukte
formulieren, wat resulteert in minder kosten en
papierverspilling en zorgt voor flexibiliteit in de
opmaak van het document.
Individualisatie & personalisatie van de
informatie via multichannel communicatie
resulteert in betere communicatie met uw
klant.
Automatiseren van documentprocessen
tegen lagere kosten en minder fouten door
handmatig handelen.

Flexibele en eenvoudige integratie in
bestaande infrastructuren is geen probleem
met OL® Connect en vraagt hooguit minimale
veranderingen in werkroutines en lage
investeringen.
Automatische archivering van alle zakelijke
correspondentie, die u makkelijk terug kunt
vinden.
Automatische controle op de huisstijl geeft
een betere en consistente merkbeleving.
Internetlevering
& e-mail(multichannel)
Digitale

Opmaak

Printenlevering
Couverteren
Digitale

Elektronische
uitwisseling
van documenten

Logistiek
Klanten

Beheer van
ongestructureerde
informatie

E-commerce

Wij bieden gestandaardiseerde oplossingen voor:
Consolidatie van ad-hoc printvolumes & post
Printen, versturen en ontvangen met één klik!
De kosten van ad-hoc post worden in de meeste
organisaties over het hoofd gezien. Eenvoudige
stappen kunnen resulteren in forse besparingen
door middel van consolidatie, automatisering en
portokortingen.

Centraliseer printvolumes
Meer bieden met online diensten
Verbeter uw efficiëntie en reageer sneller op
klantwensen

Stroomlijnen van correspondentiebeheer- en productie
Uw klantgerichte correspondentie met altijd upto-date informatie, inclusief alle bijbehorende
juridische voorwaarden, beleid en promoties.
Voor bijvoorbeeld offertes, klantcommunicatie,
productinformatiebeheer (PIM), adviezen op maat,
contractbeheer, vergunningenbeheer.

Flexibel in beheer, gebruik en productie
binnen de verantwoordelijke afdelingen
Automatische archivering en voldoen aan
wet- en regelgeving
Koppeling met gegevens uit alle IT/ERP
systemen en opmaak in uw huisstijl in print en
digitaal

Start documentworkflows vanaf uw mobiele device
Met een e-formulier kunnen medewerkers data
en informatie op locatie vastleggen. De data
wordt naar kantoor verstuurd. Geautomatiseerde
processen worden geactiveerd: zoals het bijwerken
van het IT-systeem en bijvoorbeeld het versturen
van bevestigingsmails.

Online- en offline werken
Zelf formulieren ontwerpen
Interactief en veilig delen van informatie
Multi-media communicatie

Automatiseren van debiteurenprocessen
Debiteurenprocessen zijn voor ieder bedrijf
essentieel voor de cashflow, en vragen teveel
handmatig werk, extra kosten, vertragingen en een
slechte klantbeleving.

Pas factuurtemplates aan en verzend digitaal
Verlies minder tijd aan het innen van facturen

Objectif Lune is opgericht in 1995 en sinds 2002 actief in de Benelux.
PlanetPress Output Management is geëvolueerd tot het OL® Connect
platform voor Business Process Automation. Wij bieden oplossingen op
het gebied van datamapping, opmaak, multichannel communicatie en
automatisering van bedrijfsprocessen. Deels gestandaardiseerde oplossingen
voor kleine en grote bedrijven.
Met ruim 25.000 klanten in meer dan 80 landen, bieden wij jarenlange
ervaring en het hoogste niveau van expertise. Onze lokale teams garanderen
professionele en effectieve ondersteuning. We komen met oplossingen die
aansluiten op de vragen van onze klanten en hun dagelijkse uitdagingen.

objectiflune.com
olconnect.com
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Wil meer weten?
Neem contact op
Vraag een DEMO
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