MEER RENDEMENT
UIT UW
ERP SYSTEEM

BEDRIJFSPROCESSEN OPTIMALISEREN, VRIJE OPMAAK VAN DATA MET KEUZE UIT
MEERDERE COMMUNICATIEMEDIA, WAARDOOR KLANTEN OP VERSCHILLENDE
MANIEREN GEÏNFORMEERD WORDEN. SNEL INSPELEN OP NIEUWE WENSEN
EN VERANDERENDE WETGEVING.
ZONDER WIJZIGINGEN IN OF MAATWERK AAN UW ERP SYSTEEM.

De PlanetPress Suite van Objectif Lune
is een waardevolle aanvulling op het
ERP systeem en stelt bedrijven in staat
de communicatie te verbeteren en
documenten te verzenden in een formaat
naar eigen keuze van de ontvanger.

De software is gebruiksvriendelijk en
ERP systeem onafhankelijk. Dit maakt
dat PlanetPress de perfecte oplossing
is om uw zakelijke documenten te
voorzien van belangrijke informatie
die de aandacht van de lezer trekt en
de boodschap duidelijk overbrengt.
Processen zijn eenvoudig en snel op te
zetten en de verzending kan via meerdere
communicatiemedia – per post, email, via
een web-portaal met een kopie voor het
digitaal archief.

Tijdens de levenscyclus van een
document – vanaf het ontwerp,
de verzending en de archivering –
kan PlanetPress de workflow van
iedere documentstroom sturen en
automatiseren.
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PlanetPress is de brug tussen uw ERP systeem en uw output processen. Uitgaande
documentstromen kunnen geautomatiseerd verwerkt worden via verschillende
communicatiemedia zoals post, email en via een web-portaal. Tijdrovende werkzaamheden
zoals het handmatig verzamelen van bijlagen worden met PlanetPress geautomatiseerd.
Dit resulteert in tijd- en kostenbesparing.
Voor productieomgevingen geldt dat PlanetPress het nabewerkingsproces makkelijker kan
maken. Denk hierbij aan het sorteren voor de voordeligste bezorger zoals Post.nl, Sandd en
Bpost om te besparen op portokosten, en het toevoegen van OMR tekens voor de inpakstraat.
Persoonlijke boodschappen kunnen op de ontvanger worden afgestemd geheel volgens de
huisstijl. Met de printopdracht wordt in hetzelfde proces een digitale kopie in de juiste opmaak
opgeslagen in het archiefsysteem. Het archief is volledig doorzoekbaar en documenten worden
voorzien van indexgegevens voor het gemakkelijk terugvinden.

FUNCTIONALITEIT

VOORDELEN

Grafische interface om
eenvoudig templates te
maken voor automatische
documentopmaak

a Centraal beheer van templates en documentprocessen
a Automatiseren van documentprocessen verminderd

Verrijken van bestaande
documenten en toevoegen
van afbeeldingen,
persoonlijke boodschappen,
barcodes, grafieken, etc.

a Documenten automatisch versturen via verschillende

Optimaliseren van
bulk printwerk door
de nabewerking te
vereenvoudigen (OMR/BCR)

a Automatische controle op de huisstijl geeft hogere

Digitaal factureren volgens
keurmerk e-factureren
Barcodes toevoegen voor
responseverwerking
Te koppelen met ieder ERPen archiefsysteem
Een “kopie” met identieke
opmaak als verzonden voor
uw digitaal archief

fouten door handmatig handelen
communicatiemedia

a Betere communicatie door individualisatie &
personalisatie van de informatie
merkwaarde

a Automatisch documenten opslaan in het DMS (archief)
systemen

a Status berichten over documenten doorgeven aan
ERP/CRM systemen

a Meer rendement uit uw ERP systeem zonder duur en
complex maatwerk

a Handmatig en tijdrovend werk wordt geautomatiseerd
a Het opheffen van beperkingen van uw ERP applicatie
a Geen variabele kosten per document,
proces of transactie

a Ongeëvenaarde opbrengst uit investering (ROI)
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