FusionPro
VDP
Suite
Uw oplossing voor
gepersonaliseerde
communicatie

Met de personalisatietechnologieën
van Ricoh kunnen printprofessionals de
diensten die ze aan klanten aanbieden
in een groot aantal verticale markten
uitbreiden, zodat de klanten hun
responspercentages kunnen verbeteren
en meer kunnen verkopen.

Ontdek de kracht van personalisatie...

Het is bewezen dat gepersonaliseerde
communicatie leidt tot meer en snellere
respons en tot grotere en meer frequente
aankopen.

Om gepersonaliseerd drukwerk en
communicatie voor meerdere kanalen te
produceren, is een hulpmiddel voor het
ontwerpen en produceren van variabele data
nodig, dat zowel intuïtief als krachtig genoeg
is om aan allerlei vereisten tegemoet te komen.

Er bestaat een breed scala aan mogelijkheden
voor gepersonaliseerde communicatie, zoals
gepersonaliseerde transactionele documenten,
brochures op maat en nieuwsbrieven of
gerichte direct mail campagnes.

Het creëren van gepersonaliseerde
communicatie zal de volgende resultaten
opleveren:
Een hogere respons

Hogere conversie van leads naar
prospects
Om resultaten te optimaliseren, moeten
printprofessionals in staat zijn marketingmaterialen
te ontwikkelen die creatief ontwerp combineren
met gegevens over de klant. Dit resulteert in
een volledig gepersonaliseerde en relevante
communicatie die de individuele ontvangers
meer aan zal spreken.
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Een meetbaar rendement op
marketinginvesteringen

FusionPro VDP biedt u alles wat u nodig heeft
De oplossingen van FusionPro VDP Suite bieden een krachtig en toch gebruiksvriendelijk
softwarepakket met hulpmiddelen voor het ontwerpen en produceren van gepersonaliseerde
communicatie. Ze maken het mogelijk klantgegevens toe te voegen aan van te voren vastgestelde
templates om dynamische marketingmaterialen te creëren voor volledig gepersonaliseerde 1-op-1
communicatie met een hogere campagne-effectiviteit en een beter rendement.
FusionPro VDP Creator is een toonaangevende software voor publicaties met variabele data
die template-ontwerp, koppelen van gegevensbestanden, datagestuurde voorwaarden en het
afdrukproces samenbrengt in één oplossing voor het produceren van gepersonaliseerd drukwerk.
Bovendien is het geschikt voor meerdere platforms.
FusionPro VDP Producer is een servertoepassing die tegelijkertijd verschillende taken op het gebied
van variable data publishing in een centrale wachtrij kan plaatsen, waar ze bekeken en gecontroleerd
kunnen worden vanaf elk FusionPro-werkstation.
Met FusionPro Server kunnen grote gepersonaliseerde marketingcampagnes gemaakt en beheerd
worden, met behulp van de VDP-compositiesoftware van FusionPro.
FusionPro Expression is de toonaangevende software voor de personalisatie van afbeeldingen.
Deze oplossing combineert gegevens en afbeeldingen om unieke en aantrekkelijke gepersonaliseerde
afbeeldingen te creëren, die vervolgens in FusionPro Creator gebruikt kunnen worden om
gepersonaliseerde communicatie te ontwikkelen.
FusionPro Expression Producer maakt het mogelijk om vanaf een server te werken en kan, samen
met FusionPro Producer, leiden tot een hogere productiviteit en meer automatisering.
FusionPro Links is een SaaS-oplossing voor het aanmaken van PURL´s (gepersonaliseerde URL´s) en
een systeem voor het monitoren van campagnes. Dit maakt het zeer gemakkelijk om geïntegreerde
direct mail campagnes te implementeren, beheren en monitoren.
De FusionPro-oplossingen kunnen ook gecombineerd worden met Ricoh's online Marketing Resource
Management (MRM) systeem: MarcomCentral. Deze SaaS-oplossing maakt het mogelijk statische
en gepersonaliseerde templates via een zakelijk marketingportal aan te bieden, om vervolgens
gepersonaliseerde marketingmaterialen conform de gewenste huisstijl te creëren.
Ricoh kan ook professionele diensten leveren, waaronder advies en ondersteuning, om klanten verder te
helpen in het ontwikkelen van gepersonaliseerde communicatie en marketingdiensten met toegevoegde
waarde.
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Over Ricoh
Als een bedrijf dat wereldwijd actief is en gespecialiseerd is in printsystemen voor kantoren, production printoplossingen,
systemen voor documentbeheer en IT-diensten, biedt Ricoh organisaties end-to-end oplossingen die leiden tot een hogere
efficiëntie en die ook kostenefficiënt zijn.
De document- en gegevensoplossingen van Ricoh hebben zichzelf bewezen en kunnen organisaties helpen bij het creëren
van een uniek gebruikersconcept in een breed scala aan verticale markten. Dat zorgt ervoor dat gepersonaliseerde
marketingcampagnes gemakkelijker te implementeren, beheren en documenteren zijn. Daarnaast geeft het meetbaar
inzicht in de resultaten en opbrengsten van de campagnes.

FusionPro® VDP Suite Belangrijkste
specificaties
FusionPro® VDP Creator:

FusionPro® VDP Producer:

FusionPro® Expression Creator:

• Krachtige VDP-desktopapplicatie voor Adobe™ Acrobat
Professional™

• Een lokaal geïnstalleerde, servergebaseerde software
voor online verwerking gecombineerd met een centrale
wachtrijfunctie

• Ontwerp en maak geweldige designs voor het personaliseren
van afbeeldingen, direct vanaf uw computer

• De dertien ondersteunde VDP-outputformaten (PDF,
PostScript, VDX, PPML, VPS, HP‐PPML, JLYT, VIPP, PDF/VT
Digimaster‐PS, JPG en HTML) zorgen voor compatibiliteit
met de meest gebruikte digitale afdrukworkflows

• Ideaal voor omvangrijke projecten voor complexe
VDP-verwerking

• Toegang tot 15 Expression-templates

• Unicode-functionaliteit ondersteunt documentcompositie
met variabele gegevens in verschillende lettertypen

• Dynamische grafieken en tabellen

• Versies voor Windows en Mac verkrijgbaar

• Met exporteerplug-ins voor Adobe InDesign™ om lay-outs
in FusionPro te importeren
• Dynamische grafieken en tabellen

• Met exporteerplug-ins voor Adobe InDesign™ om
lay-outs in FusionPro te importeren
• Levert alle VDP-outputformaten die opgenomen zijn in
FusionPro Creator, plus AFP

• Unicode-functionaliteit ondersteunt documentcompositie
met variabele gegevens in verschillende lettertypen

• Bevat een krachtige impositiefunctionaliteit ter
voorbereiding op de productie

• Download data in XLS- of CSV-formaat om de beperkingen
op het gebied van bestandsgrootte van het XLS-formaat en
de limiet van 65.000 datarecords te omzeilen

• Naadloos geïntegreerde FusionPro Expression-templates
voor gepersonaliseerde afbeeldingen in VDP-taken

• E-mailnotificaties als het compositieproces afgerond is

• Krachtige interne workflows met tien- of honderdduizenden
datarecords per taak, om verschillende printers of
drukpersen op volle snelheid te laten werken
• Kan zonder programmeren geïmplementeerd worden

• Creatie van geavanceerde tabellen voor het afdrukken van
financiële overzichten

• Gestroomlijnde bestandsverwerking in hotfolders
vereenvoudigt de integratie van verschillende taken aanzienlijk

• Dynamische paginalay-out waarbij verschillende paginaontwerpen mogelijk zijn voor elk afzonderlijk record

• De optionele FusionPro Expression Server biedt een
servergebaseerd proces voor het verwerken van afbeeldingen

• Records systematisch dupliceren

• Voeg, indien nodig, extra capaciteit toe om de
verwerkingscapaciteit te vergroten

• Ingebouwde streepjescodes, waaronder 128, UPC,
PDF417, Datamatrix en QR
• Geschikt voor kleine “documenten” zoals kortingsbonnen,
tickets en labels of grote documenten zoals financiële
overzichten, folders en inschrijfpakketten
• Documenten van verschillende lengtes
• Toegang tot online handleidingen en een actief
gebruikersforum
• Volledig schaalbaar. Begin met FusionPro VDP Creator
en voeg FusionPro VDP Producer en andere modules van
FusionPro toe naarmate uw bedrijf groeit

• Onbeperkt gebruik, geen kosten per afbeelding
• Kan geïntegreerd worden met andere FusionProtoepassingen zoals FusionPro VDP Creator
• Kan gebruikt worden om afbeeldingstemplates te
definiëren voor gebruik in MarcomCentral

• Geleverd met x5 FusionPro Designers voor desktopontwerp
en -verzending naar FusionPro Producer

• Geavanceerde opties om tekst correct en passend uit te
lijnen en indien nodig, automatische toevoeging van een
extra pagina

• Creëert regels met behulp van een GUI-gebaseerde Rule
Editor of programmeren met JavaScript voor geavanceerde
gebruikers

• Outputformaten: .jpg .tif .png en .eps

FusionPro® Server:
• Een snelle, automatische, servergebaseerde compositieoplossing met variabele data, voor geautomatiseerde
VDP-verwerking
• Maakt VDP-compositie mogelijk in een bestaande
web-to-print oplossing
• Voer meerdere taken tegelijk uit met automatische load
balancing en failover
• Afdrukvoorbeelden in lage resolutie voor een web-to-print
oplossing
• Hotfolder interface voor automatische documentcreatie
zonder programmering
• Web services API maakt integratie mogelijk met andere
programmeertalen, waaronder C#, Python, Flash en meer

FusionPro® Expression Producer:
• Oplossing voor servergebaseerde afbeeldingspersonalisatie
met een eigen ontwerpprogramma
• Stuur bestanden naar een centrale wachtrij om
verwerkingsknelpunten op desktops te voorkomen
• Een lokaal geïnstalleerde servergebaseerde oplossing
• Ontwerp en maak grote hoeveelheden gepersonaliseerde
beelden die samengevoegd kunnen worden met
documenten met variabele data (optionele add-on voor
VDP Producer)
• Maak Expression-afbeeldingen die geschikt zijn voor e-mail,
drukwerk en internet

FusionPro® koppelingen:
• Creëer gepersonaliseerde URL´s voor elke individuele
ontvanger in een marketingcampagne
• Ondersteunt 1 miljoen actieve PURL´s tegelijk
• Koppeling naar gepersonaliseerde microsites
(apart gecreëerd) voor elke unieke klant
• Breng sales en marketing gelijk op de hoogte van responsdata
met behulp van notificaties over de campagne-activiteit
• Gedetailleerde rapporten met gegevens over de respons
op de campagne
• Exporteerlijsten in CSV- of XLS-formaat
• Gepersonaliseerde URL-ondersteuning in verschillende
talen om de ondersteuningsbeperkingen van browsers
te omzeilen
• Stel aanvullende gebruikerstypes in die notificaties mogen
ontvangen en sta beheerders toe om overzichten van de
respons te creëren gebaseerd op de eerste respons of het
doorklikken op iedere gepersonaliseerde URL

• Optionele load balancing door grote taken te verdelen over
verschillende compositieservers
• Importeer templates uit FusionPro Creator
• Gebruikersinterface om opgeslagen taken te beheren
• Toegangshistorie van templates en hun verwerkingstijden

www.ricoh.nl

De feiten en nummers die in deze brochure vermeld zijn, zijn afgeleid van specifieke gevallen. Individuele omstandigheden
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