Optimus Cloud is de volgende
generatie complete on-line
functionaliteit voor de grafische
onderneming en zijn klanten.
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Optimus Cloud
Variabele Data
Deze module gaat veel verder dan alleen het kunnen vervaardigen van een visitekaartje
of briefpapier. Optimus Cloud Variabele Data biedt een naadloze integratie met Adobe
InDesign gebruikmakende van idml, het xml-formaat van Adobe Indesign. Bestelde
ontwerpen kunnen als PDF of als Adobe Indesign bestand worden gedownload. De
ingebouwde intelligente image server kan bijna elk formaat verwerken; gif, png, jpg,
bmp en ook vector gebaseerde eps bestanden.
Klant specifieke templates kunnen in de Optimus Cloud Variabele Data module
geïmporteerd worden. De klant kan deze template vervolgens oproepen, de teksten,
afbeeldingen en eventueel de indeling, kleuren en fonts naar wens aanpassen en
vervolgens de bestelling afronden. Functies als kopiëren, plakken e.d. binnen het
aanpassen van het document werken erg eenvoudig en intuïtief. Alle aanpassingen
worden direct op het document zelf uitgevoerd waardoor het resultaat direct te zien is
(WYSIWYG).
De mogelijkheden van Optimus Cloud Variabele Data editor zijn bijna ongelimiteerd en
ondersteunt o.a.: vormen, tekst aanpassen, uitsnedes, kleuren, kwaliteit foto’s etc.
Wanneer de klant zijn aanpassingen heeft toegepast en het product naar zijn
inzicht correct is, kan de klant de bestelknop activeren. De klant wordt vervolgens
automatisch naar de winkelwagen in de bestelmodule geleid om de bestelling af te
ronden. Wanneer de bestelling is afgerond wordt volledig automatisch de interne
productieopdracht aangemaakt. Een PDF ﬁle wordt gegenereerd richting prepress
of/en digitale pers. De klant ontvangt vervolgens een bevestiging dat de opdracht in
goede orde is ontvangen. Al deze proces stappen worden zonder enige
interactie uitgevoerd.

Personaliseer, controle & flexibiliteit voor
de grafische onderneming en
zijn klanten.

Optimus Cloud Orders
Optimus Cloud Orders Om klanten inzicht in eigen producten te geven is Optimus
Cloud Orders beschikbaar. In deze module wordt elk product voorzien van thumbnail
weergegeven en kan door ingave van o.a. het gewenst aantal besteld worden.
Alle functionaliteit van Optimus Cloud Offertes kan gebruikt worden om on-line de
prijs te berekenen.
De bestelde artikelen verschijnen vervolgens in de winkelwagen waar de
order afgerond wordt. Eenmaal besteld via de on-line functionaliteit, wordt de order
volledig automatisch als een interne opdracht aangemaakt in Optimus. De klant
ontvangt vervolgens een bevestiging dat opdracht in goede orde is ontvangen.
Al deze proces stappen worden zonder enige interactie uitgevoerd!

Maak het voor uw klant
eenvoudig om te bestellen.

Optimus Cloud
Voorraad producten
Deze functionaliteit is speciaal ontwikkelt voor producten die op
voorraad worden gehouden en on-demand worden afroepen.
De module geeft direct inzicht in de huidige voorraad zodat inzichtelijk
is of voldoende voorraad aanwezig is. De bestelde artikelen verschijnen
vervolgens in de winkelwagen om definitief besteld te worden.
Eenmaal besteld via de on-line functionaliteit, wordt de order volledig automatisch
als een interne afroepopdracht aangemaakt in Optimus.
De klant ontvangt vervolgens een bevestiging dat opdracht in goede orde is ontvangen.
Al deze proces stappen worden zonder enige interactie uitgevoerd.

Maak het voor uw klant eenvoudig om een
repeatorder te plaatsen of het nu gaat om
paperclips of drukwerk.

Optimus Cloud Offertes
Optimus Cloud Ofertes verenigt de kracht van Optimus Dash (winnaar van de EDP
Best Special Application 2011 award) met een slimme en intuïtieve web interface,
waardoor klanten snel en eenvoudig offertes kunnen opvragen. Door de ongekende
kracht en flexibiliteit van het onderliggende Optimus Dash, biedt Optimus Cloud
Offertes directe, accurate en consistente offertes, waarbij ook klant specifieke
verkoopprijzen kunnen worden gebruikt.
Met Optimus Cloud Offertes is direct de offerteprijs zichtbaar nadat
de productkenmerken van bijvoorbeeld formaat en materiaal, zijn ingevuld. Indien
gewenst kan de offerte per email bevestigd worden.
Op deze manier hoeft geen offerte meer berekend te worden door interne
medewerkers waardoor uw algemene kosten worden verlaagd.

Direct response, maak het eenvoudig
voor uw klant om te bestellen.

Optimus Cloud
Klantgegevens
Met Optimus Cloud klantgegevens heeft de klant eenvoudig toegang tot zijn gegevens.
De klant heeft direct inzicht in de status van lopende offertes en lopende orders
en voorraad. Daarnaast is het mogelijk proeven te bekijken en goed te keuren. De
klant heeft volledig en uitgebreid overzicht van de financiële en productieinformatie,
waaronder: facturen, opdrachten in de productie, afgewerkte/ afgeleverde opdrachten,
uitstaande offertes, voorraad en historische informatie, met de mogelijkheid om snel
een herdruk opdracht te plaatsen.
Alle beschikbare informatie voor de klant staan direct in Optimus Dash of Optimus
2020. Alle gegevens toegevoegd die door de klant worden toegevoegd of gewijzigd,
worden direct aangevuld zonder tussenkomst van de grafische onderneming!

Geef uw klant toegang en reduceer
uw kosten.

Changing the rules
of Web2Print!

Het nieuwe tijdperk is aangebroken! Klanten eisen momenteel een intuïtieve methode om bestellingen via het web
simpel en inzichtelijk te laten verlopen. Anderzijds wil de grafische onderneming deze stroom aan informatie
goed kunnen aansturen en verwerken.
Ook grafische ondernemingen zijn op zoek naar oplossingen die de
verkoop stimuleren, de kosten reduceren en de klantenbinding
verhogen. Optimus Cloud is het antwoord.
Optimus Cloud integreert naadloos met de Optimus Dash en
Optimus 2020 Management Informatie Systemen. Hierdoor wordt
veel tijd bespaard omdat onnodige administratieve handelingen en
kosten worden vermeden. Er behoeft geen informatie uit het ene
systeem in het andere te worden overgenomen, waardoor veel
mogelijke fouten worden voorkomen.
Optimus Cloud is een modulair systeem, gebaseerd op de filosofie
dat niet elk bedrijf gelijk is. Optimus heeft het systeem samen met
eindgebruikers ontworpen en er daardoor voor gezorgd dat
Optimus Cloud naadloos geïntegreerd is. Als gevolg kunnen
eindgebruikers een groot aantal taken on-line uitvoeren en zelfs
meerdere soorten producten in één order combineren.
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