Maak uw onderneming
toekomstbestendig met
een flexibel multichannel
platform voor
documentautomatisering
Kies voor Quadient Impress
Vertrouwt uw onderneming voor de verzending van belangrijke
transactionele documenten op verouderde, handmatige processen?
Externe factoren, zoals stijgende verwachtingen van de klant,
bestuursmandaten en op afstand werkend personeel maken
uw postactiviteiten alsmaar ingewikkelder. In de huidige snel
veranderende wereld is een goed aanpassings- en reactievermogen
bepalend voor uw succes op lange termijn.
Het is de hoogste tijd om na te denken over de manier waarop u
belangrijke klantcommunicatie beheert en verstuurt.

WAT IS QUADIENT IMPRESS?

BEVESTIGD
DOOR EXPERTS

Gartner, Forrester
en Aspire

ERVARING

Een wereldleider
van formaat

BEWEZEN
RESULTATEN

96% klanttevredenheid

EXPERTISE

8 miljard gepersonaliseerde ervaringen
per jaar

Quadient Impress is een gebruiksvriendelijk, cloudgebaseerd
en schaalbaar platform dat de volledige workflow van uw
klantcommunicatie automatiseert en u helpt de uitdagingen van uw
onderneming aan te gaan, nu en in de toekomst. Quadient Impress
geeft u de flexibiliteit om transactionele documenten te versturen
via elke mogelijke combinatie van communicatiekanalen; gedrukt,
digitaal of outsourced, in functie van wat het handigste is voor
uw organisatie en wat uw klanten als voorkeur hebben opgegeven.
Of u er nu voor kiest om de output van uw backofficesystemen als
batch te verwerken of om een individuele communicatie op te stellen
op uw eigen desktop, Quadient Impress geeft u de volledige controle
over al uw uitgaande documenten.
Quadient Impress is de beste oplossing in haar categorie. Ze is
ontworpen voor het moderne bedrijfsleven waar ook verouderde
systemen en handmatige processen moeten worden ondersteund.
Het biedt ondernemingen de flexibiliteit om snel te reageren en
zich aan te passen aan de verwachtingen van de klant en aan de
milieu- en wettelijke vereisten. Kleine en grote ondernemingen kunnen
er zo op vertrouwen dat hun bedrijfskritieke communicatieprocessen
zijn gegarandeerd.

92% van de
ondervraagde
organisaties
zegt het aantal
fouten te hebben
verlaagd, dankzij
de implementatie
van Quadient
Impress.
— onderzoek
TechValidate,
november 2019

EEN ALLES-IN-ÉÉNPLATFORM VOOR
DOCUMENTAUTOMATISERING

Quadient Impress bevat
krachtige toepassingen
en diensten die u helpen
om uw dagelijkse
behoeften in te lossen
en om u voor te
bereiden op de vereisten
van morgen. Alle
toepassingen werken
zowel onafhankelijk
van elkaar of werken
naadloos samen.
Dankzij de modulaire
architectuur van het
platform kunt u uw
oplossing configureren
voor uw specifieke
behoeften en op uw
eigen tempo aanpassen
naarmate uw
onderneming groeit.

Verkort de benodigde tijd voor de voorbereiding van uitgaande
communicatie terwijl de integriteit en veiligheid van de
documenten blijft behouden. Impress Automate bevordert
de werknemersefficiëntie door regelmatige, handmatige taken
te automatiseren. Uw werknemers kunnen zich concentreren
op andere belangrijke taken, waardoor hun betrokkenheid
wordt verhoogd. Bovendien verkleint het automatiseren van
documentvoorbereiding en -distributie de blootstelling aan
mogelijke aantal fouten en compliance-risico's. In combinatie met
postverwerkingsmachines, zoals een couverteermachine, kan
de software vooraf ingestelde businessrules hanteren. Op basis
van specifieke klantcriteria worden documenten voortaan altijd
in de juiste enveloppe gestoken.

Stuur belangrijke documenten naar klanten via uw
documentportaal met uw eigen huisstijl. De levering
is milieuvriendelijk en uiteraard beveiligd. Impress Portal maakt
het u gemakkelijk om uw klanten digitale bezorging aan te
bieden en uw huisstijl te promoten. Impress Portal versnelt de
bezorging door de papieren communicatiestroom te vervangen.
Zo bespaart u op portokosten en materiaal. Daarbovenop verkort
u de reactietijd en versnelt u de cashflow. Documenten worden
automatisch opgeslagen in het klantportaal waar ze gemakkelijk
kunnen worden teruggevonden. Bovendien kunt u gemakkelijk
zien of belangrijke documenten goed zijn aangekomen bij de
juiste ontvanger.

Insource/ Outsource

DELIVERY
METHOD

Single / Batch

Print/
Digital

Het platform
Quadient Impress
biedt u de flexibiliteit
om transactionele
documenten te versturen
via alle mogelijke
combinaties van
communicatiekanalen:
print, digitaal of
outsourced.

OUTPUT

Blijf gebruik maken van uw bestaande infrastructuur, maar
verzeker uzelf van het consistent gebruik van uw huisstijl door uw
bedrijfscommunicatie te centraliseren. Impress Dispatch verzamelt
alle ad hoc documenten van individuele medewerkers vanaf
verschillende kantoorlocaties. Het is ideaal voor organisaties
met personeel die zowel op de locatie als op afstand werken.
Gebruikers kunnen uitgaande ad hoc documenten makkelijk
voorbereiden op hun eigen computer en deze rechtstreeks
doorsturen naar een gecentraliseerd print- en verwerkingscentrum
of naar het eigen beveiligde documentportaal van uw klant.
Impress Dispatch bevat standaard een goedkeuringsproces,
waarmee u de controle kunt behouden en consistentie kunt
verzekeren. Uw klantcommunicatie is uniform, professioneel
en bevordert een positieve klantervaring.

Verlies geen waardevolle tijd aan uw
postverwerking. Besteed meer aandacht aan
uw kernactiviteiten. Met Impress Distribute
kunt u post laten afdrukken, sorteren,
envelopperen, frankeren en afleveren op het
postkantoor, zonder dat u uw bureau hoeft te
verlaten. Deze unieke hybrid mail-oplossing
zorgt voor de voorbereiding en bezorging van
uw bedrijfscommunicatie vanaf uw computer
in slechts enkele muisklikken. Gebruikers
kunnen documenten uploaden via een
gebruiksvriendelijke SaaS-toepassing en het
postverwerkingscentrum van Quadient doet
de rest.

GEMAKKELIJK TE INTEGREREN IN BESTAANDE
SYSTEMEN
Quadient Impress biedt technologie
op bedrijfsniveau die kan worden
geïmplementeerd en bijgewerkt zonder
langdurige IT-interventies of grote
investeringen. De plug-in-architectuur geeft
u de flexibiliteit om uw oplossing te configureren
met een verscheidenheid aan geïntegreerde
toepassingen en diensten. Voor complexere
trajecten staat ons ervaren Professional
Service Team klaar om uw ingewikkeldere
documentprocessen te analyseren om
u een oplossing te bieden die het beste
past bij uw huidige behoeften.

EEN PLATFORM
DAT DE GROEI
VAN UW ONDERNEMING VOLGT
Maak uw onderneming
toekomstbestendig met een
eenmalige investering, waardoor u en
uw medewerkers meer tijd kunnen
besteden aan innovatie en minder
aan administratie. Ga de uitdagingen
van vandaag aan, maar bereid
u tegelijkertijd ook voor op de toekomst.
Bespaar tijd, verlaag kosten, verminder
risico's en verbeter uw klantrelaties
op lange termijn met Quadient Impress.

Wij hebben
ons proces
voor uitgaande
documenten
volledig
geautomatiseerd
met Impress
Automate. De
voorbereiding
en beveiliging
van duizenden
uitgaande brieven
verloopt nu 80%
sneller. Wat
vroeger een week
in beslag nam,
vraagt nu nog
maar een dag.
— Peter Wilshaw,
IT Manager, Claim
Eazy

Over Quadient®
Quadient is de drijvende kracht achter de meest betekenisvolle klantenervaringen ter wereld. Quadient helpt de
connectie tussen mensen en wat er echt toe doet, te vereenvoudigen door zich te concentreren op vier belangrijke
oplossingsgebieden: het beheer van klantenervaringen, de automatisering van bedrijfsprocessen, en oplossingen
voor post en pakketten. Quadient ondersteunt honderdduizenden klanten wereldwijd in hun zoektocht naar
het creëren van relevante, gepersonaliseerde connecties, en het bereiken van uitmuntende klantervaringen.
Quadient is genoteerd in compartiment B van Euronext Paris (QDT) en maakt deel uit van de SBF 120-index.
Bezoek www.quadient.com/nl-NL voor meer informatie over Quadient.
Quadient® en het logo van Quadient zijn geregistreerde handelsmerken van Quadient group AG. Alle andere bedrijfs- en
productnamen kunnen handelsmerken zijn en zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle informatie in dit document,
inclusief beschrijvingen van kenmerken, functies, prestaties en specificaties, kan op elk moment zonder schriftelijke kennisgeving
worden gewijzigd. www.quadient.com/nl-NL

