Optimus Cloud to kompletne
narzędzie sprzedaży internetowej
nowej generacji.

Napędzaj
sprzedaż

Redukuj
koszty

Zwiększaj
zyski

Optimus Cloud Zlecenia
Spersonalizowane
Dzięki Optimus uzyskasz możliwość edycji dokumentów spersonalizowanych
zachowując ich pełną kompatybilność z Adobe InDesign. Użytkownik samodzilenie
projektuje swój produkt, a po zakończeniu projektowania produkt może zostać pobrany
jako PDF lub plik natywny InDesign. Dla klienta drukarni oznacza to łatwość edycji tekstu
i grafiki oraz automatyczne przesłanie certyfikowanego pliku PDF do druku. Inteligentny
serwer przesyłania plików obsługuje większość formatów, m.in.: gif, png, jpeg, bmp,
a nawet grafikę wektorową.
Drukarnia ma też możliwość importowania oraz eksportowania szablonów projektów
swoich klientów do systemu. Klient ma dostęp do swoich szablonów i może je
edytować, zapisywać i zamawiać on-line. Możliwość kopiowania, wklejania, cofania oraz
ponawiania ułatwia pracę nad skomplikowanymi projektami, a wszystkie zmiany są
natychmiast widoczne w trybie WYSIWYG.
Możliwości edytora Optimus są praktycznie nieskończone. Wspiera on edycje tekstu,
akapitów, przeźroczystości, rozmieszczenia, obracania i wiele więcej.
Kiedy klient zakończy projekt, po prostu klika przycisk „Zamów”. Produkt zostaje
przeniesiony do koszyka, gdzie można sfinalizować transakcję. Zamówienie jest
automatycznie zamieniane w pełne zlecenie produkcyjne Optimus Dash. Gotowy do
druku PDF zostaje wygenerowany oraz przesłany do RIP-a.
Klient otrzymuje informację zwrotną o przyjęcie zlecenia do realizacji. Wszystkie
procesy działają automatycznie bez konieczności interwencji pracowników drukarni.

PERSONALIZACJA, ELASTYCZNOŚĆ
I KONTROLA DLA TWOJEJ FIRMY I KLIENT Ó W

Optimus Cloud Szybkie Zlecenia
Dla ujednolicenia przekazania klientowi pełnej kontroli nad swoją kampanią
marketingową Optimus Cloud daje możliwość wyboru produktu – wystarczy kliknąć
w ikonę i skorzystać z zaawansowanego systemu kalkulacyjnego Dash, który pozwoli
wycenić nawet najbardziej skomplikowany produkt.
Klient może wyszukać i wybrać produkty, które chce zamówić.
W tym celu wypełnia wymagane informacje, a jego produkty zostaną
przeniesione do koszyka gdzie będzie mógł sfinalizować zamówienie.
W systemie Optimus MIS powstaje zlecenie produkcyjne. Gotowy do
druku PDF zostaje wygenerowany i przesłany do RIPa. Klient otrzymuje
informację zwrotną o przyjęciu zlecenia do realiazcji. Wszystkie
procesy działają automatycznie bez interwencji pracowników drukrni.

UŁATWIJ SWOIM KLIENTOM
ZAKUPY PRZEZ INTERNET!

Optimus Cloud
Wyroby Gotowe
System został zaprojektowany aby, umożliwić drukarni sprzedaży wyrobów
gotowych przez internet w prosty i efektywny sposób. Klient może przejrzeć
dostępne ilości wyrobów gotowych, aby mieć pewność ze drukarnia posiada ilość
wystaczającą do jego zapotrzebowania. Jeżeli stany magazynowe są zbyt niskie
klient może poprostu domówić potrzebne produkty, a system automatycznie
wygeneruje wewnętrzne zlecenie na brakującą ilość danego produktu.
I znowu wszystkie procesy działają automatycznie bez konieczności interwencji
pracowników drukrni.

UŁATWIJ SWOIM KLIENTĄ PONOWNE ZAMAWIANIE
SWOICH PRODUKTÓW WPROST Z MAGAZYNU!

Optimus Cloud Szybkie Wyceny
Zdobywający nagrody Optimus Dash został stworzony z myślą o ułatwieniu
współpracy klienta z drukarnią. Korzystając z zaawansowanego i elastycznego systemu
kalkulacyjnego Dash dostarcza natychmiastowej i dokładniej wyceny. Klient widzi
wygenerowaną cenę na ekranie i od razu może złożyć zamówienie. Produkty zostaną
przeniesione do koszyka, gdzie będzie mógł sfinalizować zamówienie.
Zamówienie jest automatycznie zamieniane w pełne zlecenie produkcyjne w systemie
Optimus MIS lub zlecenie zakolejkowane; oczekujące na końcową weryfikację.
Także tym razem wszystkie procesy działają automatycznie bez konieczności
interwencji pracowników drukrni.

NATYCHMIASTOWA OFERTA DLA TWOJEGO
KLIENTA GWARANTUJE JEGO SATYSFAKCJĘ!

Optimus Cloud
Podgląd Klienta
Moduł ten daje możliwość wglądu co dzieje się ze złożonymi przez klienta zlecniemi.
Widzi on wszystko co zostało już zrobione, jaki jest aktualny status zlecń oraz co
jest zaplanowane na najbliższą przyszłość. Możliwy jest pełny wgląd do informacji
produkcyjnych, sprzedażowych oraz finansowych: np. listy otrzymanych faktur, zleceń
w produkcji, zakończonych i dostarczonych, wycen, stanów magazynowych oraz historii
zleceń z możliwością dodruku poprzdnio złożonych zamówień.
Wszystkie infromacje dostępne dla klientów są nadzorowane przzez administratora
sytemu Optimus MIS.

KLIENT OTRZYMUJE NARZĘDZIE,
A DRUKARNIA REDUKUJE KOSZTY!

Zmieniamy reguły
gry w systemach
Web2Print!

Nowa era nadeszła! Uproszczenie oraz zautomatyzwanie zamawiania usług poligraficznych oraz nieustanny dostęp
do informacji. To funkcje, które przestały być dla klientów opcjonalne, a stały się podstawowym wymogiem.

Jednocześnie właściciele drukarń nieustannie poszukują rozwiązań,
pozwalających zwiększyć sprzedaż, nie generując dodatkowych kosztów
i utrzymując dobre relacje ze swoim klientami. Optimus Cloud to jest na
to odpowiedzią.
Optomis cloud jest w pełni zintegrowany z Optimus dash oraz Optimus
2020 zapewniając właścicielom drukarń brak ukrytych kosztów
wynikających z działań administracyjnych oraz powielania pracy w
systemach.
Optmus cloud został zbudowany jako system modularny, trzymając się
filozofii, że jedno rozwiązanie nie jest w stanie zadowolić wszystkich.
Optimus zapewnia jednak, że budowa systemu oraz interfejs użytkownika
jest całkowicie spójny. Oznacza to, że pracownicy drukarni mogą
obsługiwać wiele różnych zleceń i zadań w różnych modułach systemu w
ten sam intuicyjny sposób.
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