PFP

Prin t Flow Processor

Printen zonder grenzen...
CASH

Steeds meer bedrijven stappen over op papierloos printen.
Facturen, pakbonnen en offertes worden electronisch verzonden
en opgeslagen.
Dit alles om geld te besparen, het milieu te ontzien en om archivering eenvoudiger en veiliger te maken.

Parser

Ook is het printproces voor veel bedrijven een lastig probleem.
Er wordt b.v. gebruik gemaakt van verschillende huisstijlen, voorbedrukte formulieren enz.
Er moet een factuur in kleur naar de klant maar de administratie
heeft voldoende aan een zwart-wit kopie, eventueel met watermerk.
Aangezien kettingprinters steeds minder gebruikt worden en laserprinters niet met doorslagen kunnen werken moet er een andere
oplossing komen.
Voor al deze problemen heeft Vanderhorn een speciale applicatie
ontwikkeld. PFP ofwel: Print Flow Processor.
Al uw printopdrachten komen terecht in PFP, die de printopdracht
analiseert en vervolgens verwerkt.
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Cash Software
Met PFP is het mogelijk om bijvoorbeeld een document vanuit
Cash te printen naar PFP. Deze zorgt er voor dat de opdracht uit
de lade met het juiste briefpapier komt, creeërt een PDF van de
printopdracht en voegt daar uw huistijl aan toe en plaatst deze
in een vooraf gedefinieerde map op de server.
Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld ook nog zwart-wit afdrukken
worden geprint al of niet voorzien van een watermerk (magazijn,
administratie) en kunnen deze documenten direct gefaxt of per
email worden verzonden.
Naast Cash kan PFP ook met andere software-pakketten worden
geintegreert. Voor meer informatie: info@vanderhorn.nl
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