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DigiPrint
DigiPrint er vår modul for utsendelse av brev, enten digitalt eller postalt.
Den helautomatiske brevproduksjonen støtter de fleste e-kanaler
og sørger for at brevet blir sendt ut i riktig kanal. Løsningen har
avvikshåndtering i Innkurv og støtte for returhåndtering. Modulen er
svært kostnadsbesparende og reduserer en tidkrevende oppgave.
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Større gevinst

Utnytt de digitale mulighetene
og øk lønnsonheten i
innkrevingen. Digital utsendelse
er mye rimeligere enn papir- og
postbasert innfordring.

u

Spar tid og penger

Med DigiPrint sparer du
penger på print, konvoluttering
og porto. Du sparer tid og
ansatte kan benyttes til andre
arbeidsoppgaver.

Manuelle prosesser, høye portokostnader, og investering i frankering- og
pakkemaskiner, gjør at brevproduksjon representerer en stor andel av
produksjonskostnadene for inkassoforetaket.
SPN tilbyr en helautomatisert brevproduksjon til konkurransedyktige
priser. Løsningen er fullintegrert i Predator og lar deg velge utskriftskanal,
portotype, utskrift i sort eller farge. Du kan også velge ensidig eller
tosidig utskrift på den enkelte brevmal i Predator. Brevmalene i Predator
kan endres lokalt og du kan se hvilken kanal brevet er sendt gjennom.
Slik fungerer DigiPrint i Predator
n Predator lagrer DigiPrint brev som PDF kopi i sakens dokumentarkiv
n Brevet sendes automatisk med kryptering (SFTP) til SPN
n SPN samler og strukturerer brevproduksjon og sender til leverandør
for produksjon
n Ved adressemangler/avvik får du melding om dette i din Innkurv og
Predator Dashboard
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Betryggende
avsendt

Med DigiPrint kan du kommu
nisere via de viktigste e-kanalene
som Eksternprint, EHF-faktura,
Digipost og eFaktura.

Fordeler for deg som benytter DigiPrint
n Du får en helautomatisert brevproduksjon med kryptering av alle
personopplysninger
n Du får automatisk kvittering med tidsstempel pr. innleverte brev til
Posten
n Ved mangelfull adresse vil brev makuleres og du får en melding i
Predator innkurv som viser sak/brev som ikke kom frem til mottaker
n Løsningen gir mulighet for bruk av EA-retur
n Løsningen har kvitteringer og avvikshåndtering
n Du får en måndelig samlefaktura fra SPN med spesifikasjon over
antall print/porto/kanaler, til avtalt pris
DigiPrint er fremtidens ”postkasse”
Løsningen støtter de viktigste elektroniske postkanaler som:
n eFaktura: om dere har bankavtale
n Digipost: om debitor har meldt seg opp
n EHF-Faktura: for deg som bruker ARM
n Eksternprint: Hvis du outsourcer utskriftsjobben

SystemPartner Norge AS
Tlf: +47 33 42 85 00 | e-post: post@spn.no | www.spn.no

