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De situatie: Alle communicatie-activiteiten verzorgen voor klanten
Mooie communicatiematerialen maken voor klanten: dat is ongetwijfeld het leukste onderdeel van je werk. Om tevreden eindklanten
te waarborgen moet je echter alles rondom de communicatie verzorgen. Je moet de communicatieproducten creëren, beheren,
inkopen, de huisstijl bewaken en doorlopend allerlei kleine zaken aanpassen. Weer even nieuwe visitekaartjes bestellen. Of een
nieuwe voorraad bedrijfskleding. Een andere foto zoeken voor een herhalende postercampagne. Of net een andere tekst in een
brochure plaatsen. Het lijken kleine klusjes, die je ook niet altijd doorberekent aan de klant. Maar er gaat nog best wat tijd in zitten!
Je hebt de wens alle communicatie-activiteiten effectiever en digitaal te verenigen.
Daarbij loop je echter tegen één van de volgende issues aan …
• Er is geen centraal systeem waar je alle communicatie van de klant handig en snel kunt terugvinden, hergebruiken en
bestellen.
• Je moet continu een collega/vormgever inschakelen voor het aanpassen van communicatie-uitingen. Ook bij kleine
aanpassingen. Dit kost extra tijd en geld.
• Je wilt dat de klant kleine aanpassingen zelf kan doorvoeren op de communicatiematerialen, maar weet niet hoe je dit nu tot
stand kan brengen.
• Het bestellen van de drukwerk communicatieproducten is een lastige opgave (voor de klant). Er zijn talloze productopties en
producenten beschikbaar om uit te kiezen.
• Je hebt een bestelsysteem voor de klant, maar het is niet voldoende of je loopt tegen de complexiteit van
softwareontwikkeling aan.
• Je huidige bestelportaal heeft geen flexibele schil voor veranderende prijzen, afwijkende printvragen of online communicatie.

De oplossing: één digitaal inkoop- en design klantsysteem
Alle communicatie-activiteiten kunnen handig verenigd worden in één online systeem. Eén bestel- en creatieplatform dat zowel door
jou als door de klant gebruikt kan worden. Het gaat om een brandportal, ingericht in de look & feel van je klant, waarmee je inspringt
op behoeften van gemak en digitalisering. Met een brandportal beheer je de processen centraal en kan je klant lokaal zijn

communicatie aanpassen en bestellen. In de portal kun je alle marketingmaterialen klaarzetten. Visitekaartjes, brochures, vlaggen,
bedrijfskleding of social media banners. Allerlei soorten merkcommunicatie. De klant kan zelf eenvoudig aanpassingen doen in
vooraf vastgestelde huisstijl templates. De workflow voor het bestellen is compleet geautomatiseerd. Een brandportal biedt de
meest moderne automatiseringen en systeemintegraties.
Bestelplatform voor duurzame klantrelatie
Een gepersonaliseerd digitaal klantportaal
levert je veel op: tijd- en kostenbesparing,
een foutloos ontwerpproces en een
langdurige klantrelatie doordat je inspringt
op klantgemak. Dat doe je met de modernste
tools voor branding en online bestellen.
Technieken die in de toekomst een steeds
grotere rol zullen spelen.
Het online platform is voor de klant een
gemakkelijk bestelsysteem. Nieuwe
producten, prijzen en designs kunnen
continu gewijzigd worden binnen een stabiel
IT framework. Met een eigen brandportal,
vereenvoudig je de communicatieprocessen
en bind je klanten voor de lange termijn.

Features: mogelijkheden van de brandportal
Algemeen
De brandportal is een online platform voor de inkoop en creatie van alle visuele merkcommunicatie. Er is één centraal
beheersysteem, met decentrale mogelijkheden voor het bestellen, aanpassen en personaliseren door verschillende medewerkers.
Ideaal voor organisaties met meerdere locaties of afdelingen. Een brandportal biedt automatisering van het inkoopproces, opmaak
in huisstijl templates en een budget- of voorraadmodule.

Gebruikersbeheer
Met een brandportal is er volledige controle over alle aspecten van het communicatieproces, uiteraard afhankelijk van de
toegewezen rollen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen frontend gebruikers en backend beheerders binnen het platform.
Een frontend gebruiker kan bestellen en ontwerpen in een webshop omgeving met een designtool. Iedere gebruiker kan een eigen
inlog krijgen voor een persoonlijk account in het platform. Een backend beheerder heeft toegang tot het beheersysteem. In het
beheersysteem wordt de volgende data beheerd: klanten en klantgroepen, producten, orders, offertes, financiën, content,
leveranciers, statistieken en platformconfiguratie.

Productbeheer
Er zijn twee opties voor het toevoegen van producten aan het platform: producten van externe leveranciers toevoegen en/of eigen
producten toevoegen.
Budgetbeheer
Een budgetmodule is te gebruiken door een beheerder. De beheerder kan een bepaald budget toewijzen aan de gebruikers van de
brandportal. Iedere gebruiker kan een eigen budget toegewezen krijgen in de portal. Dit budget kunnen zij vervolgens vrij besteden
aan de producten binnen het bestelplatform. Met zo’n digitale portemonnee kan de verantwoordelijke beheerder realtime precies in
de hand houden hoeveel de gebruikers mogen besteden.
Bestelproces
Een gebruiker van het platform kan een
communicatieproduct ontwerpen en bestellen.
De gebruiker kan het gewenste product selecteren
en een keuze maken uit diverse opties, zoals
bedrukking, formaat en afwerking. Als alle
productopties zijn geselecteerd, plaatst de
gebruiker deze in het winkelwagentje. De gebruiker
kan ervoor kiezen om verder te winkelen of de
order af te ronden.
In de stappen van het bestelproces kan de
gebruiker een PDF uploaden, gebruikmaken van
een controletool of een document creëren via het
online opmaaksysteem.

Automatisering inkoopproces
Drukwerk als een flyer of poster moet nog geproduceerd worden. De gebruiker kan in de brandportal de gewenste opties voor het
drukwerk kiezen. Het formaat, materiaal, gewicht, afwerkingsopties of oplage. Na de selectie zie je meteen wat de levertijden en
kosten zijn. De bestelling kan direct doorgaan in productie.
Bestandscontrole
De gebruiker kan een ontwerp uploaden die gecontroleerd wordt op resolutie, formaat, afloop en aantal pagina’s. De gebruiker krijgt
direct terugkoppeling van het systeem over het geüploade bestand. Als het bestand voldoet aan de eerste check, kan de gebruiker
het bestand positioneren en controleren. Als laatste stap geeft de gebruiker akkoord en wordt een certified PDF gegenereerd en
toegevoegd aan het product.
Design in huisstijl templates
Via een geïntegreerde editor kan de gebruiker
zelf de marketingmaterialen aanpassen. Er
zijn huisstijl templates voor het opmaken van
het communicatiemateriaal. Een vormgever
is niet meer nodig. Huisstijl componenten
zoals kleur, lettertype of logo zijn vooraf
gedefinieerd en liggen vast in de templates.
Binnen deze vaststaande elementen kan de
gebruiker variëren met nieuwe teksten of
beelden. Zo kan je de communicatie in een
paar seconden personaliseren. Alle
afbeeldingen worden automatisch
opgeslagen. Zo kan het een volgende keer
gemakkelijk weer gebruikt en besteld
worden.

Drukwerk output: printklaar bestand
De editor biedt een printklare output, zoals een PDF. De PDF gaat via koppelingen in het platform naar productie.
Online output: diverse formaten
Online communicatie-uitingen zijn vaak vereist in
verschillende formaten. Een banner, post of verhaal voor
Facebook heeft andere dimensies en vereisten dan
Instagram, Twitter of LinkedIn. De editor kan vanuit één
template de verschillende formaten voor alle diverse sociale
platforms genereren. Elk template is in de eigen huisstijl. Je
kunt de afbeeldingen direct downloaden en toevoegen aan
social media-accounts.
Voorraadmodule
Een voorraadmodule houdt het aantal artikelen in de portal
bij. Denk aan artikelen die je op voorraad houdt voor
distributie zoals pennen, kladblokken, posters, folders of
POS materiaal. Gebruikers van de brandportal zien of de
gewenste producten op voorraad zijn en kunnen deze
vervolgens gelijk bestellen.
Geavanceerde systeemintegraties
Diverse gespecialiseerde systemen zijn te integreren. Financiële programma’s of ERP oplossingen. Software als Twinfield, AFAS,
Exact, SAP, King of Gripp. Met systeemintegraties haal je het maximale uit een systeem. Een geavanceerde systeemintegratie is
een ‘single source’ of ‘single sign-on’. Dit is een maatwerkproduct in de software dat via één inlog toegang geeft tot meerdere
systemen.

