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Xerox’s commitment to meeting and exceeding

customers’ document-related challenges in the

office has never been more evident. Working

closely with our Xerox Alliance Partners, we

custom-build solutions that leverage the power

and flexibility of Xerox office technology.

Through partnerships, technology, and busi-

ness process innovation, Xerox 

makes your work… flow.

This solution overview will provide you a brief

description of how Xerox and our partner offer-

ings continue to deliver solutions that satisfy

your unique office workflow challenges, today

and tomorrow. 

Överblick
Atlas Software utvecklar programvaran PrintShop

Mail för utskrifter med variabel data. Som den

ledande utvecklaren av programvara avsedd att

optimera och förenkla informationsflöden, tror

Atlas på ett ökat informationsvärde genom person-

alisering. Företaget grundades 1989 i

Nederländerna, där man har sin forskning och

utveckling.

Xerox Office Solutions Group har haft ett nära

samarbete med Atlas Software i många år. För 14

år sedan utvecklade Atlas Software PrintShop Mail

till den första Xerox Docutech familjen. I flera län-

der har Xerox och Atlas tillsammans lanserat flera

paketlösningar med en DC3535 och PrintShop

Mail. Dessa paket har varit och är fortfarande en

succé och bidrar till en ökning av försäljningen för

berörda färgenheter. Atlas Software är en avancer-

ad Free Flow partner, vilket innebär att deras pro-

dukter är kompatibla med alla Xerox PostScript

maskiner. 

Solution Brief: Form Management

OFFICE SOLUTIONS

Atlas Software BV

PrintShop Mail

www.printshopmail.com

HHuurr  ddeett  ffuunnggeerraarr……

PrintShop Mail är en programvara som snabbt

och flexibelt kan göra personaliserade utskick,

försäljningsdokument, ID-brickor med olika

streckkoder, etiketter, numrerade biljetter och

mycket mer! Drag-and-drop funktionen samt

automatisk förhandsgranskning gör PrintShop

Mail lätt att använda. Möjligheten att använda val-

fritt design program med nästan vilken databas

som helst, och att den fungerar med alla

PostScript skrivare och de flesta PostScript

RIP:ar, bidrar till programmets genomslag inom

digitala utskrifter. Mer avancerade funktioner, så

som automatisk utskrift, omfattande data-

bashantering och sidhantering gör PrintShop Mail

till ett kraftfullt verktyg. PrintShop Mail är en

skalbar lösning som låter skrivaren arbeta i full

eller nära full hastighet.



Exempel på kunder
EExxeemmppeell  11

Den största kundgruppen är reproavdelningar och

interntryckerier. Även icke vinstdrivande organisa-

tioner ser en fördel med personaliserade trycksaker.

Våra kunder i detta segment inkluderar statliga

myndigheter, sjukhus, skolor och välgörenhetsor-

ganisationer.

EExxeemmppeell  22

Den näst största kundgruppen är

servicebyråer/Copyshops. Dessa företag letar efter

tjänster som gör att de kan erbjuda ett adderat

värde.Många upplever att variabeldata utskrifter

bidrar till att få nya kunder, likväl som att det

förstärker befintliga kundrelationer.

EExxeemmppeell  33

Andra exempel på företag som använder PrintShop

Mail är:

• Annonsbyråer

• Fastighetsmäklare

• Försäkringsbolag

• Direkt Reklamföretag

• M.fl.

Fördelar
• Om du med dina trycksaker lyckas fånga

läsarens intresse, så kommer desto fler att

läsa, komma ihåg och agera.

• Jämfört med massutskick, kommer personalis-

erade utskick att höja svarsfrekvensen.

• Personaliserade utskick kommer att öka vin-

sten.

• Enkel att lära sig – du kan snabbt göra person-

aliserade trycksaker.

• Kräver inte någon programmering – drag-and-

drop funktionen sparar tid och pengar.

• Applikationsoberoende – använd de designpro-

gram och databaser som du har idag.

• Mindre nätverkstrafik – användningen av

PostScript garanterar en effektiv utskrift-

sprocess.

• Öppen arkitektur – lätt att integrera med

befintligt arbetsflöde.
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Specifications
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Systemkrav

PrintShop Mail 5.0 Windows Edition:

- Pentium II, 300 MHz eller mer

- 128 MB RAM

- 80 MB hårddiskutrymme

- SVGA skärm med upplösning 800 x 600

- Windows 2000, XP samt 2003 Server

MMaacciinnttoosshh::

Systemkrav

PrintShop Mail 5.0

- Power PC Macintosh G3, 350 MHz eller mer

- 256 MB RAM

- 50 MB hårddiskutrymme

- OS 10.3 eller senare versioner

Språkversioner:

Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländ-

ska, japanska, kinesiska (traditionell och förenklad).

Andra språk på begäran.

Gratis streckkoder:

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

UPC, MSI plessy

Xerox Produkter
support
Fullständig:

Phaser serien

CopyCentre serien

WorkCentre serien

WorkCentre Pro serien (DC 3535 – DC5252)

PrintShop Mail kan användas tillsammans med alla
PostScript skrivare.

Kontakt

VBS AB

Rökerigatan 19

121 62 Johanneshov

Sverige

Telefon: +46 (0)8 39 26 00

URL: www.vbs.se

email: mail@vbs.se

For more information
on the Xerox Alliance Partners Program,

vviissiitt  wwwwww..xxeerrooxx--ssoolluuttiioonnss..ccoomm

In Europe: please contact your 

sales representative
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