BEHEER VAN
AD HOC POST

Voeg meerwaarde toe aan
elke klantcommunicatie
Niet alle post wordt vooruit gepland of in bulk verstuurd. Individuele communicatie, of ad hoc post,
maakt deel uit van de activiteiten van alle ondernemingen en fluctueert dagelijks. Sommige organisaties
hebben dan misschien wel een postkamer, maar dat
betekent niet automatisch dat ze hun ad hoc post efficiënt beheren.

Wat is ad hoc post?
Ad hoc post is alle klantcommunicatie naast uw gewone
(transactionele) bulkverzending. Naargelang de branche kan
het bijvoorbeeld gaan om aanmaningen, afspraakherinneringen,
updates van verzekeringspolissen, hypotheekaanvragen,
dagvaardingen, productaankondigingen, speciale aanbiedingen ...
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Ad hoc post bevat vaak belangrijke en soms ook vertrouwelijke
informatie. De kwaliteit van uw bedrijfscommunicatie is een afspiegeling van de kwaliteit van uw producten of diensten. Een betere
communicatie draagt dus bij tot de groei van uw onderneming.
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Er zijn geen twee dagen hetzelfde, zeker
niet als het gaat om uitgaande post. Ad
hoc communicatie versturen naar klanten
hoort bij de dagelijkse taak van veel
werknemers. Ad hoc post is noodzakelijk
en belangrijk, maar hoe zorgt u ervoor
dat uw onderneming een consistente
klantervaring biedt en de kosten
optimaliseert?

WAAROM KIEZEN
VOOR IMPRESS DISPATCH?
Quadient's Impress Dispatch is een ideale
oplossing voor het beheer van ad hoc post. Ze
maakt gebruik van uw bestaande infrastructuur
en stelt een onbeperkt aantal medewerkers in
staat om van waar dan ook uitgaande ad hoc

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN
HET BEHEER VAN AD HOC POST?

documenten voor te bereiden, te controleren,
goed te keuren en automatisch naar uw

Als ad hoc post niet op een correcte manier wordt beheerd, kan dat een negatief
effect hebben op uw organisatie.
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MULTICHANNEL
BEZORGING AANBIEDEN
Ondernemingen

postverwerkingscentrum of naar het eigen,
beveiligde documentportaal van uw klant te
sturen.

GEBRUIKSGEMAK EN PERSONALISATIE

De integratie met Impress Automate en de intuïtieve
interface bieden medewerkers de flexibiliteit om
documenten aan te passen met extra tekst, afbeeldingen,
gerichte berichten of gepersonaliseerde bijlagen om
de communicatie verder te verbeteren en relevanter
te maken voor elke klant.

BETERE KLANT- EN MEDEWERKERSERVARING
Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende
communicatiekanalen volgens de voorkeuren
van hun klant. Het kan daarbij gaan om fysieke
post, e-mail, een documentportaal of zelfs
outsourcing via een hybride oplossing.

Impress Dispatch verkort de voorbereidingstijd van ad
hoc documenten, zodat medewerkers hun kostbare
tijd kunnen gebruiken voor andere belangrijke taken.
Gestandaardiseerde documenten kunnen worden
opgeslagen als sjablonen voor later gebruik. Dat
verzekert een consistent gebruik en verkort de
bewerkingstijd tot slechts een paar muisklikken.
Impress Dispatch bevat ook
archiveringsmogelijkheden die een volledig
overzicht geven van uw documentgeschiedenis
via een gebruiksvriendelijk dashboard.

GOVERNANCE
GEOPTIMALISEERDE MIDDELEN
VOOR GEMINIMALISEERDE KOSTEN
Bespaar kosten in uw hele organisatie. Profiteer
van efficiëntere processen en geoptimaliseerde
posttarieven dankzij een geconsolideerd postvolume.
Impress Dispatch maakt gebruik van de intelligente
barcodetechnologie van Impress Automate om
documenten te groeperen en ervoor te zorgen dat de
juiste communicatie naar de juiste klant wordt gestuurd.

De Impress Dispatch-oplossing heeft een eenvoudig,
ingebouwd goedkeuringsproces. Er kunnen verschillende
gebruikersrollen worden vastgelegd die vóór het versturen
van de communicatie, de documenten kunnen controleren
en goedkeuren om de juiste branding en het juiste formaat
te bevestigen of om eventuele fouten te voorkomen.
Door deze controlemogelijkheid toe te voegen aan uw
ad hoc post is de klantcommunicatie altijd netjes en
professioneel, en bevordert u een positieve klantervaring.

ONTDEK DE KRACHT VAN QUADIENT'S
IMPRESS DISPATCH.
OPTIMALISEER. TRANSFORMEER.
GA AAN HET WERK MET QUADIENT.
Because Connections Matter.

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 bedrijfsen 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

