STOP MET DE OMSLACHTIGE
POSTVOORBEREIDING
EN -BEZORGING

Is er een betere
manier om uitgaande
post voor te bereiden
en te versturen?
Klantcommunicatie is essentieel voor alle mogelijke
ondernemingen. De handmatige voorbereiding van
fysieke mailings is echter tijdrovend, arbeidsintensief en
kan de werkplanning flink in de war sturen. Bovendien
kan een onderneming met handmatige postverwerking
zich maar moeilijk doeltreffend en efficiënt aanpassen
aan een veranderende bedrijfsomgeving. Als de
workflow van uw klantcommunicatie lijkt op het
bovenvermelde scenario, dan kent u ook de vele
uitdagingen die komen kijken bij handmatige
processen, en dan vooral de risico's die gepaard gaan
met menselijke fouten.

BEVESTIGD DOOR
EXPERTS
Gartner, Forrester
en Aspire

Een outsourced hybrid mail-oplossing automatiseert
handmatige processen, elimineert bottlenecks en
stroomlijnt het werk. Een dergelijke oplossing biedt
bovendien de flexibiliteit om schommelingen in het
postvolume, veranderende klantvoorkeuren of andere
externe invloeden op uw onderneming op te vangen.

ERVARING

Een wereldleider
van formaat

BEWEZEN
RESULTATEN

96% klanttevredenheid

EXPERTISE

8 miljard gepersonaliseerde ervaringen
per jaar

76% van de ondervraagde
ondernemingen met een
hybrid mail-oplossing zou hun
postverwerking waarschijnlijk niet
opnieuw in house laten uitvoeren.
— 2018 Mail Technology and E-Delivery
Adoption Research Study,
Keypoint Intelligence

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET OUTSOURCEN VAN
UW UITGAANDE POST?
Wat als u grote volumes belangrijke klantdocumentatie zou kunnen versturen zonder
uw bureaustoel te verlaten? Met een outsourced hybrid mail-oplossing kunt u:

DE WERKNEMERSPRODUCTIVITEIT

HET VOLLEDIGE

MAXIMALISEREN

VOORBEREIDINGSPROCES VAN

Elimineer de handelingen bij

UW DOCUMENTEN CONTROLEREN

postverwerking, concentreer u op uw
kernactiviteiten en beperk het aantal
handmatige handelingen en de kans
op menselijke fouten.

Hybrid mail-oplossingen bieden u een
gedetailleerde track en trace van het
volledige voorbereidingsproces van
uw documenten, en zorgen ervoor
dat ze voldoen aan de beveiligings-

DE CASHFLOW VERBETEREN
Uw uitgaande mailings volledig of

en conformiteitsvereisten.

gedeeltelijk uitbesteden, vermindert

MAILINGS UITSTUREN

de overheadkosten. Versnel het

WAAR U OOK BENT

betalingsproces door facturen meteen
te versturen en verkort de bezorgingstijd
dankzij een uniek, outsourced
communicatiekanaal.

Beheer mailings op kantoor of
op afstand. Het enige wat u nodig
hebt, is een internetverbinding.

WAAROM KIEZEN VOOR
IMPRESS DISTRIBUTE?
Impress Distribute van Quadient is een
cloudgebaseerde hybrid mail-oplossing
die de voorbereiding en bezorging van
uw bedrijfscommunicatie overneemt.
Gebruikers uploaden documenten via een
gebruiksvriendelijke SaaS-applicatie zodat het
postverwerkingscentrum van Quadient ze kan
afdrukken, sorteren, envelopperen, frankeren
en afleveren op het postkantoor. Als onderdeel

CREËER GERICHTE EN
GEPERSONALISEERDE COMMUNICATIE
Personaliseer documenten met gerichte
berichten of promoties dankzij de integratie met
Impress Automate voor maximale impact.

van het Impress-platform integreert Distribute
ook met Impress Automate om businessrules
te beheren, documenten te verbeteren en
uw workflow voor klantcommunicatie volledig
te automatiseren.

VERZEKER DE VEILIGHEID EN COMPLIANCE
De ultramoderne verwerkingscentra van Impress
Distribute bieden de hoogste veiligheid en de beste
service. De gegevens worden overgedragen via hetzelfde
soort beveiligingsprotocol als voor banktransacties
(SSH). Processen en procedures zijn gecertificeerd om
te verzekeren dat de juiste controles en beveiligingen
voldoen aan de privacyregels en wettelijke vereisten.

OPTIMALISEER DE OPERATIONELE EFFICIËNTIE
Verstuur een enkel document of duizenden documenten
met een paar muisklikken, zodat u en uw medewerkers
meer tijd hebben voor rendabelere taken.

BETERE TRACEERBAARHEID EN ZICHTBAARHEID
Elk gedrukt document dat door Impress Distribute
wordt verwerkt, wordt getraceerd met een unieke
identificatiecode die de realtimestatus weergeeft van
elke communicatie die in het verwerkingscentrum wordt
voorbereid. Dankzij de krachtige archiveringsfunctie kan
uitgaande communicatie naar keuze 3 maanden tot 11 jaar

VERWERK FACTUREN SNELLER
Stapelen uw facturen zich op om allemaal samen
te kunnen worden verzonden op het einde van
de maand? Met Impress Distribute kunt u facturen
meteen versturen wanneer ze worden aangemaakt,
waardoor u sneller uw betalingen ontvangt.

worden opgeslagen en gemakkelijk worden opgehaald.

Bedenk wat u allemaal kunt doen met de vrijgemaakte
tijd die nu wordt besteed aan de voorbereiding
en bezorging van post. Uw team kan
zoveel meer gedaan krijgen!

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

We konden veel van Yvonne’s
verantwoordelijkheden
verschuiven van tijdrovende
administratieve taken
naar de prioriteiten van de
afdeling. We verhoogden
de productiviteit van de
hele afdeling en blijven
geld besparen op de
factureringskosten.”
— Melinda Moritz, Public Works
Director - City of Leon Valley, Texas

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

