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Ad Hoc Mail Solução

Trabalhe com inteligência
Gerencie remotamente trabalhos
de impressão para envio por correio
com a solução Ad Hoc Mail
Impressão remota fácil
O custo de correspondência ad
hoc é subestimado na maioria das
empresas. Medidas simples podem
levar a economias consideráveis através
de consolidação, automatização e
descontos postais.

Gerencie a impressão remota
com eficiência
Se você precisar gerenciar seus trabalhos de impressão
remotamente ou se for um provedor de serviços que
deseja aumentar seu volume de impressão, o Ad hoc
Mail oferece uma oportunidade valiosa. Com a tendência
crescente do trabalho em home office, a capacidade de
gerenciar adequadamente vários trabalhos de impressão
remota pode ajudar a reduzir custos e aumentar as receitas.

Serviços de impressão convenientes
Maior volume de impressão
Prestação de serviços online com valor
agregado
Aumente a sua eficiência e responda mais
rapidamente às solicitações dos clientes
Aumente a rentabilidade através da
utilização de descontos postais e otimização
das correspondências

“55% dos prestadores
de serviços de impressão
mencionaram que a sua
maior preocupação é
aumentar as vendas.”
Andrew Paparozzi

Automatize e otimize
O centro de impressão remoto receberá trabalhos préaprovados e prontos para impressão dos clientes, prontos
para uso em processos de produção a montante. Isso
permite que clientes e provedores de serviços reduzam os
custos indiretos entre outros, maximizando as receitas.

Experiência do cliente

PRINT
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A solução Ad hoc Mail permite que os clientes imprimam
em um ambiente Windows, via Internet, 24/7. Eles podem
visualizar resultados, incluir anexos e enviar documentos
diretamente ou por meio de uma fila de aprovação para
um centro de impressão localizado remotamente.

Os clientes simplesmente imprimem; somente agora isso
é feito remotamente. Utilizando um driver de impressão
padrão e um portal da web para enviar e visualizar trabalhos
de impressão, o procedimento permanece transparente
e familiar. As notificações por e-mail são enviadas
automaticamente em todas as etapas do processo.
Esse sistema sem complicações resulta em clientes
informados e confiantes, ao mesmo tempo que os
provedores de serviços comunicam rotineiramente o
progresso de seus trabalhos.
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Workflow de impressão Ad hoc Mail
Experiência do Cliente
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a Redução dos custos devido à
eliminação de despesas gerais como
papel, envelopes, toner e postagem
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JOB 1
JOB 2

PRINT
-15%

a Controle de marca, acabamento e
inserções
a Acesso a uma interface Web simples e
intuitiva, disponível 24/7
a Confie em transmissões seguras, sem
registro complexo ou processo de login

Imprima como de
costume.

Visualize e
selecione
opções.

Os trabalhos de
impressão são
enviados com
segurança pela
web.

a Visualização dos documentos antes do
envio em tempo real
a Recebimento de alertas em cada etapa
do processo
a Faça vendas adicionais para seus
clientes existentes
a Reduza os custos de gestão
a Melhore a eficiência e responda
mais rapidamente às solicitações dos
clientes
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PREVIEW
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O que você ganha
a Conquista mais clientes
a Venda de serviços adicionais aos seus
clientes atuais
a Recebimento de documentos
pré-aprovados

O operador da
gráfica recebe o
trabalho, toma as
devidas decisões de
produção e inicia a
impressão.

O trabalho é
processado e impresso
automaticamente, com
base em um fluxo de
trabalho automatizado e
pré-estabelecido.

O material
impresso é
inserido nos
envelopes e
enviado.

a Automatização do manuseio de
trabalhos de impressão
a Consolidação, classificação e colocação
dos trabalhos em lotes
a Otimização de todas as tarefas de
postagem

Exemplos de correspondência ad hoc

a Diminuição dos custos administrativos

Cartas comerciais

Cartas de contestação

a Oferta de preços menores

Certificados

Cotações

Cartas de cobrança

Lembretes

Cartas de confirmação

Cartas promocionais

Contratos

Cartas de boas-vindas

Cartas de crédito
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