Respons Hi-Way och Respons My-Way
Flexibelt system för alla typer av användare
Trycksaksbeställningar skickas snabbt och smidigt till vår server via webb, e-post eller från ert företags egna intranät.
Det är lätt att komma igång, funktionsmässigt är det lika enkelt som att skriva ut till den egna skrivaren. Självklart får du
alltid högsta tryckkvalitet.
Enkelt att skapa trycksaker med variabeldata
Säljbrev med personuppgifter. Trycksaker med olika återförsäljares logotyper. Bekräftelser, inbjudningar, visitkort, ja listan kan göras lång över användningsområden där variabeldata spelar en viktig roll. Att skapa personiﬁerade trycksaker
med variabel information från en databas är enkelt att göra för dig, dina kunder, dotterbolag, återförsäljare eller andra
samarbetspartners.
Avancerad arkivfunktion
Material du tryckt tidigare ﬁnns sparat i Respons Hi-Ways mappstruktur. Med några få klick beställer du omtryck eller
laddar hem dokument för att göra justeringar.
Komplett system
Respons Hi-Way ﬁnns kompletta funktioner för hela trycksaksﬂödet. Systemet erbjuder allt från utformning av trycksaker, automatiserad preﬂight-funktion (kontroll av att alla inställningar i dokumentet är korrekta), korrektur till order,
pre-press, utskjutning till underlag för leverans och fakturering. Med andra ord en enkel orderprocess som effektiviserar
arbetet och ger ett bättre verktyg för marknadsföringen såväl inom det egna företaget som för dina samarbetspartners.
Funktionalitet
Respons Hi-Way ett kundstyrt arbetsﬂöde från original till färdig produkt. Vi skapar ett unikt konto för ditt företag, eller en
egen Respons My-Way portal som följer ditt företags graﬁska proﬁl.
Jobb laddas upp direkt, antingen som en engångsbeställning, eller som en återkommande produkt. Genom att bifoga en
databas med uppgifter får du även möjlighet att använda av variabeldata. Jobbet läggs in och preﬂight-funktionen, som
känner av dokumentet, sker automatiskt. Du får en rapport ifall något typsnitt saknas, om någon lågupplöst bild ﬁnns
inlagd eller om det är något annat tekniskt fel i ditt original, allt för att förhindra produktionsproblem och säkerställa att
din slutgiltiga trycksak håller högsta kvalitet. Utskjutningar och val av tryckenhet sker med automatik i systemet och du
får en rapport så snart produkten är färdig.
I systemet kan du alltid se var någonstans i processen din trycksak beﬁnner sig. Du kan även se logistikuppgifter över
dina trycksaker.
Trycksaker i ﬂera språkeditioner ligger åtkomliga som bläddringsbara pdf-ﬁler, för att förenkla och säkerställa att rätt
produkt beställs.
Du kan ge återförsäljare, dotterbolag och andra samarbetspartners rättighet att göra egna beställningar. De kan då
enkelt beställa trycksaker som broschyrer, kampanjblad, visitkort och annat enligt förutbestämda mallar. När mallarna
är inlagda i systemet kan auktoriserade användare själva göra sina beställningar och direkt få ett korrektur, via ett vanligt e-post-baserat beställningsförfarande.
Kontakta oss för mer information om hur du enkelt gör dina framtida trycksaksbeställningar via Respons Hi-Way.

