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Modul 3036 : Autoprint

AutoPrint
Helautomatisk brevproduksjon med avvikshåndtering i innkurv og
returhåndtering, til avtalt pris som inkluderer print, konvoluttering og porto

Effektivt - spar tid

Spar penger

Med AutoPrint unngår du tidkrevende
og kjedelige manuelle
arbeidsoppgaver.

Med AutoPrint sparer du penger på
print, konvoluttering og porto.
Løsningen gir deg kontroll.

AutoPrint
Manuelle prosesser, høye portokostnader, og
investering i frankering- og pakkemaskiner, gjør
at brevproduksjon representerer en stor andel av
produksjonskostnadene for kommunen.
SPN tilbyr en helautomatisert brevproduksjon
av dine volumbrev til markedets laveste
produksjonspriser. Enda viktigere – løsningen
sikrer at du har en identisk kopi i ditt Procasso
dokumentarkiv, og du kan selv endre brevmalene
lokalt i Procasso når du vil.
Slik fungerer AutoPrint i Procasso
Procasso lagrer AutoPrint brev som PDF kopi i
sakens dokumentarkiv
Brevet sendes automatisk med kryptering
(SFTP) til SPN
SPN samler og strukturerer brevproduksjon og
sender til Nets for produksjon
Nets printer, konvolutterer og frankerer. Brevet
blir sendt dagen etter mottak
Ved adressemangler / avvik får du melding om
dette i din inn-kurv i Procasso

Fordeler for deg som benytter AutoPrint
Du kan tilpasse og endre brevmalene
Du får en helautomatisert brevproduksjon med
kryptering av alle personopplysninger
Du kan velge for hver brev-kode om du vil
sende som A-post eller B-post, printe med farge
/ tosidig print etc.
Ved mangelfull adresse vil brev makuleres og
du får en melding i Procasso innkurv som viser
sak/brev som ikke kom frem til mottaker
Løsningen har kvitteringer og avvikshåndtering
Du får en samlefaktura fra SPN med
spesifikasjon over antall og typer print/porto
SPN har valgt Nets som underleverandør til denne
tjenesten.
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