
BESPARING: 
4 UUR P/MND

BESPARING: 
9 UUR P/MND

FACTUREREN VOORRAADBEHEER
Nog voor de daadwerkelijke productie (= print) is facturatie 
mogelijk. Compass levert informatie over het aantal 
te printen documenten en geeft aan hoeveel papier, 
enveloppen e.d. wordt gebruikt.

Door te koppelen met Compass worden voorraden 
uitstekend beheerd. Compass weet precies hoeveel 
materiaal er nodig is (en wordt verbruikt).

DATA- EN LAY-OUT BESTANDEN

BESPARING: 
2,5 UUR P/MND

BESPARING: 
1,5 UUR P/MND

BESPARING: 
4 UUR P/MND

BESPARING: 
2 UUR P/MND

TOTALE DIRECTE KOSTENBESPARING: 
MINIMAAL €35.000 PER JAAR

BESPARING: 
2 UUR P/MND

BESPARING: 
4 UUR P/MND

MEER INFORMATIE OP DOC4.NL

SAMENVOEGEN & 
DOCUMENTGENERATIE COMPASS SUITE

CONTROLEERT OP:

 AANTAL
 VOLLEDIGHEID
 JUISTHEID

DIGITALE DISTRIBUTIE

BESPARING IN ELKE FASE
DOCUMENT OUTPUT MANAGEMENT

Compass Suite monitort het complete proces, van data 
tot de (digitale) brievenbus. Controle van het proces en 
inzicht in fouten en verschillen met een klik op de knop. 

De start van eindeloze mogelijkheden.

modulair

inzicht

toekomstgericht

ketenbeheersing controle

RAPPORTEREN

Automatische bewaking van geplande opdrachten.  
Compass signaleert als te verwachten klantinput  
(bijv. gegevensbestand) niet op tijd wordt aangeleverd
en stuurt notificaties naar de betrokken partijen.

Vroegtijdige signalering van foutieve data waardoor  
correctie snel mogelijk is en geen herstelwerk nodig  
is later in het proces (bijvoorbeeld na productie).

Compass bewaakt het volledige proces. Alle data wordt 
verzameld in één logbestand wat rapportages en het 
signaleren van fouten heel eenvoudig maakt.

“Dankzij Compass hebben wij al ruim 
5 jaar volledige controle op en inzicht in 

onze output management processen. 
Dit bespaart ons een hoop tijd en geld!” 

Leo IJzerman namens Ricoh Nederland

Door de constante uitwisseling van gegevens is Compass 
bij uitstek geschikt voor alle soorten (management-)
rapportages en informatieverstrekking over klanten 
en klantstromen. 

Wanneer er iets mis gaat tijdens printen of couverteren stelt 
Compass precies vast welke documenten opnieuw moeten 
worden geproduceerd. Inplannen van reprints gebeurt 
automatisch en vaak direct na afronding van de originele 
opdracht. Ook voorkomt Compass de dubbele verwerking 
van opdrachten.

Met behulp van track & trace zijn documenten te volgen 
tot de brievenbus. Gaat er tijdens het bezorgen iets mis? 
Compass weet exact welke documenten opnieuw moeten 
worden geproduceerd.

Met Compass is het verzenden van digitale 
nieuwsbrieven of e-mails, het plaatsen van 
berichten in een online mailbox en digitale 
archivering van uw klantcommunicatie heel 
gemakkelijk. Bovendien heeft u altijd garantie  
van aflevering.

PRINTEN & COUVERTEREN

BEZORGEN

KLANTCOMMUNICATIE


