PROCESAUTOMATISERING
VAN UITGAANDE
DOCUMENTEN

Vertragen handmatige
documentprocessen
uw bedrijfsactiviteit?
In de huidige snel veranderende bedrijfsomgeving
is het een uitdaging om te blijven voldoen aan
de externe eisen, als uw medewerkers worden
geremd door tijdrovende handmatige taken. Veel
kleine tot middelgrote ondernemingen zijn echter
nog altijd afhankelijk van deze terugkerende
handmatige processen voor het verzenden van
belangrijke transactionele documenten zoals
facturen, afschriften, herinneringen en contracten.
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Verouderde methoden belemmeren u om
flexibel en concurrentieel te blijven. Handmatige
processen betekenen namelijk hogere
operationele kosten en een lagere productiviteit
van medewerkers. Belangrijker nog, handmatige
processen stellen uw onderneming bloot aan
risico's door menselijke fouten, zoals problemen
met compliance, die de ervaring van uw klanten
of uw geloofwaardigheid kunnen aantasten.
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8 miljard
gepersonaliseerde
ervaringen per jaar

Meer dan 68% van de ondervraagde
ondernemingen zegt geld te hebben
bespaard en de procesefficiëntie
te hebben verbeterd dankzij de
digitalisering van hun kernactiviteiten.
— Keypoint Intelligence InfoTrends, Mail
Technology & E-Delivery Adoption (juli 2018)

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE PROCESAUTOMATISERING VAN UITGAANDE DOCUMENTEN?
Wat als u de tijd en moeite die u verspilt aan een grote verkeerd verwerkte
mailing zou kunnen verminderen van
een paar uur tot een paar muisklikken?
Het vraagt niet meer dan een paar
eenvoudige verbeteringen in het communicatieproces naar uw klanten om:

uw kosten te optimaliseren

terugkerende taken
te verwijderen

Is automatisering van uitgaande
documenten geschikt voor mijn
onderneming?
Om concurrentieel te blijven, moeten bedrijven manieren vinden
om hun verwerkingssnelheid te maximaliseren. Inefficiënte
handmatige processen elimineren is een goede manier
om de kerndoelstellingen van het bedrijf te bereiken. Een
geoptimaliseerde postworkflow moet beantwoorden aan de

de
werknemersbetrokkenheid
te verhogen

behoeften en eisen van zowel uw onderneming als die van uw
klanten, en moet het beste uit uw interne resources halen. Klinkt
een van de onderstaande scenario's bekend? Dan is het aan te
raden om na te denken over de manier waarop u belangrijke
klantcommunicatie voorbereidt en verstuurt.

compliance en
veiligheid te

•

klantcommunicatie?

verzekeren
•

Moet u op piekmomenten een beroep doen op uw
medewerkers om naast hun kerntaak ook nog eens de

de klantervaring
te verbeteren

Hebt u last van vertragingen bij het versturen van

post voor te bereiden?
•

Zijn uw medewerkers bezig met het handmatig sorteren
van documenten, afhandelen van uitzonderingen zoals
nulfacturen, en het dubbel- of driedubbelchecken of
enveloppen de juiste inhoud bevatten?

Daarbovenop krijgt u geavanceerde trac-

•

king, rapportage en inzicht in uw proces
van uitgaande documenten.

Hebt u procedures die garanderen dat uw klantinformatie
veilig en uniform is tijdens het postvoorbereidingsproces?

•

Gebruikt u een machine voor een snellere voorbereiding,
zoals een couverteermachine?

WAAROM KIEZEN VOOR
IMPRESS AUTOMATE?
Impress Automate is een intelligente oplossing
voor de automatisering van uitgaande
documenten die u ondersteunt voor een
behapbare, gepersonaliseerde en veilige
communicatie. Dankzij zijn vermogen om
vooraf gedefinieerde businessrules te beheren,
stroomlijnt en versnelt Impress Automate de
voorbereiding en distributie van documenten,
waardoor u de volledige controle heeft over
uw klantcommunicatieproces en tegelijkertijd
de efficiëntie optimaliseert. Deze flexibele,
schaalbare, cloudgebaseerde oplossing is
eenvoudig te implementeren en vraagt geen

COMPLIANCE EN VEILIGHEID VERZEKERD
Impress Automate zorgt voor documentintegriteit
en -beveiliging bij gebruik van postapparatuur
zoals een couverteermachine. De intelligente
barcodetechnologie wijst documenten toe aan
specifieke personen zodat het juiste document
in de juiste enveloppe terechtkomt. Meerdere
documenten die bestemd zijn voor dezelfde
klant kunnen ook automatisch in één enveloppe
worden gestoken om de verzendkosten te
optimaliseren en de klantervaring te verbeteren.

grootse IT-interventies of investeringen om
te integreren in uw bestaande systemen.

VERBETERDE KLANTERVARING

HOGERE WERKNEMERSBETROKKENHEID
EN -PRODUCTIVITEIT
Verkort de voorbereidingstijd van uw klantcommunicatie zodat
uw medewerkers zich kunnen concentreren op zinvollere en
rendabelere taken. Impress Automate helpt uw voorbereidingstijd
te versnellen dankzij een gebruiksvriendelijke en intuïtieve
interface. Waar u ook werkt, stroomlijn uw workflows dankzij
de browsergebaseerde technologie van Impress Automate.

Voeg gerichte en gepersonaliseerde berichten
toe en bezorg uw klanten hun documenten via het
kanaal van hun voorkeur. Impress Automate helpt
u over te stappen naar digitale levering voor een
deel van of al uw communicatie naar uw klanten
dankzij de integratie met Impress Portal.
Spendeer meer tijd aan innovatie en minder
tijd aan administratie. Besteed meer aandacht
aan andere belangrijke zaken. Laat Quadient
u bijstaan in uw digitale transformatie.

ONTDEK DE KRACHT VAN
QUADIENT'S IMPRESS
AUTOMATE.
OPTIMALISEER.
TRANSFORMEER. GA AAN HET
WERK MET QUADIENT.

Vroeger hadden we vijf
vrijwilligers nodig, die twee
volledige dagen een direct mail
aan het voorbereiden waren
voor 4.500 donateurs. Nu is de
postvoorbereiding afgehandeld
in minder dan een uur.

Because Connections Matter.

— Irene Timmons, hoofd van de
fondsenwerving bij de Make-a-Wish
Foundation

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

