
Engajamento com o cliente

Composição de documentos

DOC1® 6.0
Gere receitas e reduza custos, com produção em lote de alta velocidade além de 
comunicações mais personalizadas e multicanais

Automatize a composição 
de documentos e aumente a 
produtividade



Visão geral 
do produto
O DOC1 é um mecanismo de 
comunicação empresarial com o 
controle centralizado, que você 
necessita para oferecer mensagens 
personalizadas e direcionadas, 
bem como a fl exibilidade que você 
quer para se comunicar de forma 
consistente entre todos os canais.

Negócios globais usam o DOC1 
para criar:

• Seguradoras: EOBs, apólices,      
  declarações de renda, kits de boas- 
  vindas, cartões de identifi cação,  
  publicações de políticas, inserções de  
  marketing
• Serviços fi nanceiros: declarações,  
  faturas, relatórios, kits/cartas de  
  boas-vindas, corretores, câmbio  
  internacional, gerenciamento de  
  ativos, instituições de crédito, 
  serviços de coleta
• Comunicações e serviços públicos:  
  contas consolidadas, declarações,  
  faturas e relatórios, e-mails e   
  materiais de marketing
• Birôs de serviço: faturas, declarações,  
  contas
• Setor público: impostos, declarações  
  de aposentadoria e pensões, cartas,  
  relatórios
• Turismo: bilhetes, itinerários, e-mail,  
  documentos de suporte de viagens

Valor agregado
Velocidade e controle com um toque 
pessoal.
Seus usuários precisam da capacidade 
de criar, de forma fácil, comunicações 
envolventes em conformidade e 
personalizadas por toda a empresa. 
Seus clientes demandam que suas 
comunicações sejam entregues como, 
onde e quando eles querem, por 
todos os canais de mídia, incluindo 
impressos, Web, e-mails e mensagens 
de texto.

Com o DOC1 você pode entregar de 
forma efi caz as informações que seus 
clientes precisam, juntamente com 
mensagens promocionais altamente 
direcionadas que fortalecem 
relacionamentos de longo prazo.

Benefício
Graças à aquisição integrada 
de dados, ao gerenciamento de 
conteúdos e aos recursos de 
entrega por múltiplos canais, o 
DOC1 automatiza a composição 
de documentos e aumenta a 
produtividade. Agora você pode 
permitir a produção em lote de alta 
velocidade para esses documentos 
estruturados, como declarações e 
contas, ao mesmo tempo em que 
personaliza todas as comunicações 
com ofertas direcionadas e 
mensagens relevantes.

O DOC1 consiste de dois módulos 
principais: Designer e Generate. O 
Designer é um ambiente fl exível 
único para todos os aspectos 
do projeto de publicações. O 
Generate une recursos de projeto 
e extração em tempo real de 
bancos de dados para distribuição 
multicanal. Alterações são facilmente 
implementadas com reutilização 
simplifi cada, controle de versões e 
fl uxos de trabalho de aprovação.

ROI esperado
Corrija comunicações sem arriscar 
as versões existentes. Trabalhe 
em projetos simultâneos usando 
recursos compartilhados. Concilie 
dados conforme necessário ou 
simplesmente restaure todos os 
recursos a um estado anterior. A 
funcionalidade de derivação, junção 
e histórico de versões do DOC1 faz 
dele o mais robusto mecanismo de 
comunicação disponível.

Agora é possível automatizar 
publicações com base em meios de 
programação defi nidos pelo usuário 
para produzir de forma efi ciente 
milhares de páginas por segundo, 
sejam impressas ou em formato digital.

Compatibilidade com a automação
O DOC1 torna fácil a produção 
de comunicações efi cazes e 
personalizadas em um ambiente de 
produção em lote pela combinação 
de um bom projeto de documentos 
com lógica condicional. Use fontes 
e recursos de imagens compatíveis 
com o padrão Windows®, como 
parte do seu projeto, e o DOC1 cuida 
automaticamente das conversões 
necessárias para a mídia-alvo.

Criação de documentos simplifi cada
Agora você pode facilmente criar e 
controlar, de forma centralizada, todas 
as comunicações com clientes, com 
um único e robusto mecanismo de 
composição. Departamentos podem 
projetar documentos e personalizar 
conteúdos com pouco conhecimento 
técnico.



Atualizações do produto
• Controle de versão aprimorado
• Controle centralizado do acesso 
   de usuários
• Melhores recursos de projeto
• Manipulação de conteúdo mais fácil
• Programação automatizada

Crie comunicações em lote de alta 
velocidade entregues por todos os 
canais de mídia, incluindo impressos, 
Web, e-mail e SMS.

Especifi cações

Desenvolvimento de aplicativos

Windows 2000

Windows XP

Vista

Mecanismos do produto

MVS (OS/390, Z/OS)

UNIX (AIX, HP-UX, Solaris e outros)

Windows 2003. XP, Vista

iSeries

Linux (Red Hat e SuSe)

Formatos de Saíde

AFP

Metacode

PostScript

PCL

PDF

Line data

PPML

VPS PostScript

HTML (baseado em página e baseado em e-mail)

IJPDS

VIPP

RTF




