Explore ao máximo o
potencial do seu negócio

Automatização de processos
de correspondência
empresarial com o

Vários sistemas são muito rígidos para se adaptar às mudanças. Os requisitos para a criação e processamento
de correspondência empresarial estão se tornando cada vez mais complexos. A Objectif Lune desenvolveu o
OL Connect com o objetivo de otimizar esses complexos processos documentais.
O OL Connect oferece a flexibilidade necessária e diversas possibilidades de aplicação para otimizar e
automatizar os processos existentes em um grande número de áreas industriais (varejo, supply chain,
logística, pedido por correspondência, publicidade, serviços, bancos e seguros).

Crie, automatize e distribua seus documentos mais importantes.
Uma ferramenta de design para formatos
impressos ou eletrônicos (HTML5, JavaScript, CSS)

Código de giro para transações de pagamento
mais simples, rápidas e seguras

Melhoria com gráficos, códigos de barras ou
franquia computadorizada

Notas fiscais eletrônicas, transmitidas
digitalmente e economicamente, em
conformidade com PEPPOL ou nativamente
em formato HTML.

Controle de caixas, máquinas envelopadoras
Saída multicanal – impressão, PDF, e-mail, portal
web, terminais móveis ou arquivamento

Colete e imprima toda a correspondência do
dia a dia de forma centralizada

Imprima, dobre
e insira
Compilar e melhorar
Entrega eletrônica
Envie a correspondência da sua empresa
eletronicamente por qualquer canal. Fornecido
como um e-mail ou através de um portal do
cliente. Ou diretamente entre clientes via
EDI – Electronic Data Interchange.
Independentemente do tamanho do trabalho,
você pode seguir em passos para a entrega
eletrônica no seu próprio ritmo.

Arquivamento
A correspondência da empresa, como
contratos, apólices, faturas e documentos
de apoio, precisa ser armazenada para
que possa ser recuperada caso se perca,
seja contestada ou as faturas não sejam
pagas. Os dados podem ser lidos em seu
sistema DMS ou ECM automaticamente e
indexados sem a necessidade de qualquer
intervenção manual.

E como isso funciona?
Os dados podem ser adicionados ou alterados à vontade, imagens e gráficos são integrados
estática ou dinamicamente, dependendo dos dados
Saída por meio de impressão, pdf, portal da web ou despacho eletrônico
Possibilidade de criar uma cópia digital fiel ao original ao mesmo tempo.
Os documentos podem ser otimizados para saída e pós-processamento

Automatize processos baseados
em documentos
A correspondência impressa é e continua a ser
um importante meio de comunicação. Ainda
mais quando é de design de alta qualidade,
individualizado e adaptado ao destinatário.
Ocorrem etapas de trabalhos manuais demoradas
e sempre recorrentes, desde a criação e conexão
dos dados até a saída e envio dos documentos.
O OL® Connect permite que os componentes do
documento sejam combinados com informações
dinâmicas e personalizadas e então enviados aos
clientes.
Em ambientes de produção, um grande número
de processos pode ser otimizado e automatizado
para impressão e pós-processamento. Novos
hábitos de consumo também exigem novos
canais de comunicação.

Os documentos de negócios são
significativamente melhorados:
Adicionar gráficos, sobreposições, códigos QR,
publicidade, textos, imagens, etc.
Anexação automática de cartas de clientes e/ou
termos e condições de negócios
Impressos coloridos e de alta qualidade
Personalização: Adapte o conteúdo às
necessidades pessoais do destinatário
Integração do controle de resposta (por meio de
códigos de barras)
Modificação de documentos em tempo real

E
pode fazer ainda mais:

Os processos de saída são
totalmente otimizados:

É um verdadeiro desafio para a maioria das empresas
gerenciar suas postagens regulares: Grandes
quantidades, diferentes departamentos e um grande
número de destinatários representam um problema.
É necessário muito tempo de preparação: Imprimir,
inserir e franquear devem ser feitos, entre outras coisas.
E como evitar que um destinatário receba mais de uma
carta ao mesmo tempo?

As etapas de trabalhos manuais demoradas e
sempre recorrentes são reduzidas (coletadas e
automatizadas em um processo de trabalho)

Outro exemplo é a conexão e o uso de dados de
diferentes sistemas - ERP, DCM, SAT, etc.

Saída de mídia cruzada: Facilitar diferentes canais de
saída, enviar documentos no formato preferido pelo
destinatário (por correio, e-mail ou para o portal da
web)

Os processos de impressão e pós-processamento
através de indicadores de controle adicionais
(códigos OMR) são otimizados e automatizados, o
que reduz os custos – por exemplo, o uso otimizado
de máquinas de dobragem e inserção

O OL® Connect é uma ferramenta flexível para a
automatização de processos completos baseados
em documentos – desde a coleta e processamento
de todos os tipos de dados, seja qual for a origem ou
o sistema, até a criação e melhoria de documentos e
saída multicanal – sem qualquer descontinuidade de
mídia e sem nenhuma alteração no seu sistema atual.

A classificação postal é possível
Preparação mais rápida e mais barata, economia de
dinheiro (às vezes muito) no transporte e entrega

Vantagens para toda a empresa
Solução de white paper: Não há mais formulários
pré-impressos, o que reduz os custos e o
desperdício de papel e oferece flexibilidade para o
layout do documento

Integração flexível, transparente e simples nas
infraestruturas existentes não é um problema com
o Software da OL e implica apenas uma mudança
mínima nas rotinas de trabalho e baixo investimento.

Limpeza e classificação de endereços: A
conectividade com programas de terceiros reduz os
custos de postagem e os requisitos de papel

Simplifica o arquivamento automático de toda a
correspondência empresarial e a recuperação rápida.

Fornecer informações para sistemas de dados
centrais: Início dos seguintes processos (exemplo:
faturamento automático, iniciar ordens de serviço, etc.)

E garante melhor conformidade com a sua
Identidade Corporativa

Web e e-mail

Criar
Imprimir, dobrar e inserir

Do papel ao digital
- intercâmbio
eletrônico de dados

Logística
Cliente

Iniciar, liberar, acionar
e armazenar

eCommerce

Oferecemos soluções padronizadas para:
Consolidação de correspondência e impressão ad hoc
Imprima, envie e receba com um clique! O custo
de correspondência ad hoc é ignorado na maioria
das empresas. Passos simples podem resultar em
economias consideráveis através de consolidação,
automatização e descontos postais.

Centralize volumes de impressão
Ofereça mais com serviços online
Melhore a sua eficiência e responda mais
rapidamente às solicitações dos clientes

Simplifique a gestão e produção de correspondências
A sua correspondência orientada para o cliente
com informações sempre atualizadas, incluindo
todas as condições legais, políticas e promoções
associadas. Por exemplo, para cotações,
comunicações com clientes, gerenciamento
de informações de produtos (PIM), consultoria
personalizada, gerenciamento de contratos ou
gerenciamento de licenças.

Flexível na gestão, uso e produção dentro
dos departamentos responsáveis
Arquivamento automático e compliance com
leis e regulamentos
Link com dados de todos os sistemas de
TI/ERP e layout em sua própria marca
corporativa em impressão e digital

Inicie fluxos de trabalho de documentos a partir de seu dispositivo móvel
Com um formulário eletrônico, os funcionários
podem capturar dados e informações sobre
a localização. Os dados são enviados para o
escritório. Processos automatizados são ativados,
como atualização do sistema de TI e envio de
e-mails de confirmação.

Trabalha em modo online e offline
Crie seus próprios formulários eletrônicos
Compartilhamento interativo e seguro de informações
Comunicação multicanal

Automatização dos processos de contas a receber
Os processos de contas a receber são essenciais
para o fluxo de caixa de qualquer empresa e
exigem um extenso trabalho manual, custos extras,
atrasos e uma má experiência do cliente.

Personalize os modelos de fatura e envie-os
digitalmente
Perca menos tempo na coleta de faturas

Desde 1995, a missão da Objectif Lune tem sido ajudar as organizações a
trabalhar de forma inteligente, aproveitando a tecnologia para compor,
automatizar e trocar comunicações empresariais personalizadas e
interativas. Seja por meio de impressão, web, e-mail ou dispositivos
móveis, suas soluções flexíveis de software se integram perfeitamente
aos sistemas existentes, para permitir que as empresas cultivem
relacionamentos próximos com seus clientes.
Sempre na vanguarda dos desenvolvimentos mais recentes e
continuamente ultrapassando os limites, as soluções evoluíram para a
integração de tecnologias de IA e de nuvem. Com plataformas escaláveis,
elas auxiliam empresas de qualquer tamanho hoje e na medida que seus
negócios se expandem amanhã.
A Objectif Lune orgulha-se de atender mais de 25.000 clientes
corporativos, localizados em praticamente todos os países do mundo.
Com aplicativos, serviços profissionais e suporte ao cliente oferecidos em
vários idiomas por equipes locais, a Objectif Lune se esforça para garantir
que onde quer que estejam, parceiros e clientes nunca andem sozinhos.

Quer saber mais? Contate-Nos
Obtenha uma DEMO

objectiflune.com
olconnect.com
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