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Het OK API- p l a tfo r m van I N N I
Bij INNI GROUP hebben we begrepen dat print nog sterker werkt als het
gecombineerd wordt met een digitalisatietraject.
INNI GROUP blijft innoveren en introduceert een platform voor het
beheer van uw drukwerk en de automatisering van uw marketing.
Software as a Service is een dienst waarbij INNI GROUP zelf investeert
in hard- en software. U hebt dus enkel een internetconnectie nodig om
het platform te gebruiken.
Om de kracht van papier te combineren met de flexibiliteit van de
digitale kanalen, zoals e-mailplatformen, sms, sociale media, e.a. moet
u uw huidige klantendata optimaal organiseren en marketingprocessen
automatiseren. Dat is precies wat OKAPI voor u doet.
Wat kan OKAPI voor u betekenen?
Met OKAPI kunt u efficiënter uw klantencontacten opvolgen, aan crossselling doen, events organiseren en opvolgen, uw database op orde
houden en verrijken, uw webshop ondersteunen ...
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OK API- W2 P - p l a t f o rm
( Web to P r in t )
Iedereen die ooit geconfronteerd werd met het bestellen van drukwerk
kent de uitdagingen: controle houden over de huisstijl, zorgen dat de juiste
mensen de juiste functie/titels gebruiken, dat medewerkers de juiste
hoeveelheden bestellen, enz.
INNI OKAPI-W2P is zó veel meer dan een online bestelplatform voor
administratieve documenten, zoals briefhoofden en enveloppen.
Het platform biedt u een gecentraliseerde en geïntegreerde omgeving om
al uw drukwerkbehoeftes te beheren. Bovendien is de basisversie gratis!

EIGENSCHAPPEN - W2P
Administratief drukwerk, visitekaartjes, flyers, brochures, cursusmateriaal enz.
Onbeperkt aantal templates, onbeperkt aantal gebruikers.
In elke template kan aangegeven worden welke zones personaliseerbaar zijn.
Personalisatie in tekst en beeld.
Personalisatie volledig vrij of uit een lijst.
Volledig onlineplatform: geen software te installeren, geen onderhoud.
Werkt bijgevolg op Mac, pc, tablet of mobile.
Directe ROI door centralisatie van uw drukwerkbestellingen.
Steeds geactualiseerde documenten, geen oude logo’s en huisstijlkleuren meer.
Mogelijkheid om uw drukwerkbehoeftes te consolideren.
Geen vaste kosten: gebruik van het Basicplatform is effectief gratis*.
Mogelijkheid om bestelcyclus of validatietraject in te bouwen.
Toegang tot een e-mailplatform (personalisatie, GDPR-compliant)
Koppelen met externe databases, bidirectionele integratie met uw ERP, CRM.
Koppelen met beeldbanken (bv. rechtenvrije beelden, uw bedrijfslogo).
Dashboard en rapportering. Slechts 1 vaste fee per maand (excl. btw)*.

* Voorwaarde: het drukwerk wordt bij INNI geproduceerd.
* Prijzen op basis van een jaarcontract, jaarlijks vooraf factureerbaar, e-mails niet inbegrepen.
Er wordt een vergoeding gevraagd voor het inrichten van uw bestelplatform, in functie van de complexiteit.
We kunnen u tegen betaling ook opleiden om zelf uw platform te onderhouden.
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OK API- ma r k e t i n g au t o ma ti s er i n g s p l at f o rm
Elke organisatie doet aan marketing, maar het is een moeilijke oefening
om op te vallen. Bovendien volgen de trends elkaar in snel tempo op: nu
eens is het sociale media en dan weer customer intimacy.
Marketing is bovendien ook geen reeks losse campagnes, maar een
continu en geïntegreerd proces: prospecten moeten worden opgevolgd
en begeleid, ze moeten worden geconverteerd naar klanten en begeleid
worden doorheen het beslissingstraject om ten slotte ambassadeurs te
worden van uw merk, product of dienst.
Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Op de eenvoudige vraag
“Werden de contacten van de beurs goed opgevolgd?” kennen we in vele
gevallen het antwoord.
Hoog tijd dus om uw marketingprocessen te automatiseren. En hier
biedt INNI GROUP u een nieuw concept: marketingautomatisering in de
vorm van een softwareplatform.
Het OKAPI-marketing-automatiseringsplatform bestaat in 2 versies.

EIGENSCHAPPEN - M A R K E T INGA U TOMATISERIN G
Het platform is personaliseerbaar aan uw huisstijl.
Centraal beheer van al uw marketingprocessen.
Multi-channel: de juiste drager op het juiste moment voor de juiste boodschap.
Papier, e-mail, sociale media, sms.
Onbeperkt aantal gebruikers en onbeperkt aantal flows/templates.
Alle uitingen personaliseerbaar in tekst en beeld.
Personalisatie volledig vrij of uit selectielijst (tekst en beeld).
Uw interne marketingafdeling of uw extern bureau blijft de creativiteit sturen.
Directe ROI door centralisatie van uw marketingactiviteiten.
Koppelen met externe databases, bidirectionele integratie met uw ERP, CRM.
Koppelen met beeldbanken (bv. rechtenvrije beelden, uw bedrijfslogo).

Rapportering over het gebruik van het platform: wie heeft wat besteld?
Slechts 1 vaste fee per maand (excl. btw)*.
* Prijzen op basis van een jaarcontract, jaarlijks vooraf factureerbaar.
Er wordt een vergoeding gevraagd voor het inrichten van uw bestelplatform, in functie van complexiteit.
We kunnen u tegen betaling ook opleiden om zelf uw platform te onderhouden.
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Er is een eenmalige kost van € 20 voor het aanmaken van een gebruiker (instellen van rechten).
Dit kan ook op basis van een DB-bestand. Ook hiervoor kunnen wij u opleiden.
Verbruik = drukwerk en e-mails worden afzonderlijk aangerekend.
Upgrade op elk moment mogelijk.
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CONTACTEER ONS
Industrielaan 5
B-8501 Heule
T +32 498 92 88 98
okapi@innigroup.com

I N N I G R O U P. C O M
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