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Het commitment van Xerox om aan de

verwachting van klanten te voldoen met

betrekking tot document gerelateerde 

problemen en deze zelfs te overtreffen, is

meer aanwezig dan ooit. Door nauw samen

te werken met haar Xerox Alliance Partners,

levert ze maatwerk oplossingen die een 

hefboomwerking hebben op de flexibiliteit en

de kracht van de Xerox Office technologieën. 

Door partnerships, technologie en 

procesverbetering, laat Xerox uw werk 

soepel verlopen.

Dit overzicht geeft een korte beschrijving

van hoe Xerox en de partners doorgaan met

het leveren van oplossingen die voorzien in

uw unieke document workflow uitdagingen,

vandaag en in de toekomst.

Overzicht
De Variabele Data Printing Oplossing PrintShop

Mail is een product van Atlas Software. Atlas

Software streeft ernaar de beste afdrukcommuni-

catie te bereiken via personalisatie. Dit probeert

Atlas te bereiken door het optimaliseren en ver-

simpelen van de informatiestroom. Het bedrijf is in

1989 opgericht in Nederland, waar het haar

research en ontwikkelingsfaciliteiten heeft.

Xerox Office Solutions Groep werkt al jaren nauw

samen met Atlas Software. 14 jaar geleden is

PrintShop Mail ontwikkeld op de eerste Xerox

Docutech familie. In verscheidene landen hebben

Xerox en Atlas samen een bundel gelanceerd,

bestaande uit een DC3535 en PrintShop Mail.

Deze bundel was en is nog steeds zeer succesvol

en stimuleert het volume en de additionele omzet

voor deze kleurenmachines. Atlas Software is een

Advanced FreeFlow partner, dit betekent dat we

compatible zijn met alle Xerox PostScript

machines. 
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OFFICE SOLUTIONS

Atlas Software BV

PrintShop Mail

www.printshopmail.com
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PrintShop Mail is een snelle en flexibele print

oplossing die klanten de mogelijkheid geeft om

gepersonaliseerde mailings, verkoop documenten,

ID badges met variabele barcodes, labels, genum-

merde tickets en veel meer te creëren! Een drag-

en-drop interface en instant preview zorgen

ervoor dat PrintShop Mail zeer makkelijk in

gebruik is. De mogelijkheid om elk design pro-

gramma, met bijna iedere database formaat en

elke PostScript printer aan te sturen alsmede het

ondersteunen van alle zeer belangrijke PostScript

RIP technologieën maakt een zeer grote impact

op het gebied van Digitaal Printen. Met meer gea-

vanceerde features zoals automatisch printen, uit-

gebreide database manipulatie functies en page

picking maken het een zeer krachtig instrument.

PrintShop Mail is een oplossing die elke

PostScript printer op optimale print snelheid laat

printen.



Klantencases
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De grootste klantengroep zijn de Centrale

Reprografische Afdelingen of Bedrijfsprint afdelin-

gen. Steeds vaker ontdekken non-profit organ-

isaties de voordelen van gepersonaliseerde print

communicatie. Onze klanten in deze sector zijn

onder andere ministeries, lokale overheden,

scholen en charitatieve organisaties.
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De op een na grootste klanten groep zijn de print

bedrijven (repro bedrijven). Deze bedrijven zijn op

zoek naar diensten die waarde kunnen toevoegen

aan het on-demand printen. Veel van deze bedrijven

vinden dat Variabele Informatie Printen (VIP)

nieuwe klanten aantrekt en de bestaande relaties

versterkt.
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Er zijn een aantal gespecialiseerde industrieën die

PrintShop Mail gebruiken, zoals:

• Reclame bureaus

• Makelaars

• Verzekeringskantoren

• Direct Marketing bedrijven

• Etc.

Voordelen
• Hoe meer u uw documenten afstemt op de

interesses van uw lezer, hoe groter de kans is

dat zij deze lezen, onthouden en erop rea-

geren.

• Gepersonaliseerde mailings krijgen een

hogere respons dan massamailings.

• Personalisatie van mailings leidt tot

omzetstijging.

• Gebruikersvriendelijk, u kunt meteen zelf

gepersonaliseerde afdruktaken maken.

• Programmeren is niet nodig; u kunt gebruik

maken van drag en drop en zo tijd en geld

besparen.

• Applicatieonafhankelijk; u kunt bestaande

ontwerp- en databaseprogramma’s gebruiken.

• Geen onnodige belasting van het netwerk; de

PostScript-optimalisatie zorgt voor een effi-

ciënt afdrukproces.

• Open architectuur; makkelijk in te zetten in de

bestaande workflow.
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Specificaties
WWiinnddoowwss:

Systeem eisen

PrintShop Mail 5.0 Windows Edition:

- Pentium II, 300 Mhz of hoger

- 128 MB RAM

- 80 MB vrije Harde Schijf ruimte

- SVGA monitor met 800X600 resolutie

- Windows 2000, XP en 2003 Server

MMaacciinnttoosshh::

Systeem eisen

PrintShop Mail 5.0

- Power PC Macintosh G3, 350 Mhz of hoger

- 256 MB RAM

- 50 MB vrije Harde Schijf ruimte

- OS 10.3 of hoger

Talen versies

Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands,

Japans, Chinees (Traditioneel en Vereenvoudigd),

andere talen versies op aanvraag

Gratis barcode fonts

- Codebar, Code 39, Code 128, ITF, EAN, Postnet,

UPC, MSI Plessy 

Xerox producten /
diensten ondersteund
Complete:

Phaser series

CopyCentre series

WorkCentre series

WorkCentre Pro series (DC 3535 - DC 5252)

PrintShop Mail kan gebruikt worden met alle

PostScript printers en oplossingen

Contacten
Hoofdzetel

Atlas Software BV

Daltonstraat 42 - 44

3846 BX Harderwijk

Nederland

Tel. + 31 341 426700

Fax + 31 341 424608 

sales@atlassoftware.com

VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee

over het Xerox Alliance Partners-programma,
bezoekt u: wwwwww..xxeerrooxx--ssoolluuttiioonnss..ccoomm
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