CUSTOMER
COMMUNICATIONS
MANAGEMENT
ONLINE (CCM ONLINE)

CCM Online is een door Canon beheerde cloud-service die effectieve en relevante
communicatie voor u en uw klanten biedt, waardoor u zelf geen omkijken heeft naar
de productie van klantcommunicatie.
Canon zorgt voor het volledige
end-to-end proces, waarbij uw
klantcommunicatie zorgvuldig
wordt voorbereid en opgesteld
en vervolgens wordt verzonden
naar het door u geselecteerde
communicatiekanaal, op een
gestandaardiseerde en volledig
beheerde manier.

CCM Online maakt gebruik van
een aantal services, waaronder
Processing-, Delivery-, Email-,
Print & Mail- en Bounce to Printservices, om gepersonaliseerde
transactiecommunicatie te leveren,
zoals rekeningen, bankafschriften,
verzekeringspolissen, mededelingen
en facturen, en direct mail.

Canon's CCM-serviceportfolio
wordt tevens continu uitgebreid,
gebaseerd op feedback van klanten
en marktontwikkelingen. Daarnaast
kunt u desgewenst het CCM Onlineaanbod van Canon combineren met
traditionele CCM-services op locatie.

UW ZAKELIJKE UITDAGINGEN
Het verbeteren van de
klantervaring
Uw verouderde systemen en
processen moeten klantgerichter
worden en een verbeterde
klantervaring bieden.

Gebrek aan resources

Operationele efficiëntie

U beschikt zelf niet over de
mogelijkheden en resources om
een CCM-oplossing te beheren en
onderhouden.

Uw klantenservice moet sneller
reageren op verzoeken van klanten,
maar u kunt de benodigde kosten
voor implementatie op locatie niet
betalen.

Naleving van regelgeving
en wetgeving

Op naar de cloud
Een kleinere IT-afdeling en
budget, of een intern gebrek aan
kennis en/of resources maken het
bijzonder interessant om zaken uit
te besteden in de cloud, zeker als
naleving van de AVG-wetgeving
een rol speelt.

Wetgevingen worden steeds
veeleisender en complexer terwijl
de boetes voor niet-naleving
snel worden verhoogd. Denk
bijvoorbeeld aan de AVG.

ZO WERKT CCM ONLINE
Distributiemodel
Het distributiemodel is een beheerde service op een gehost cloud-platform.
Canon host en beheert de dienst voor u.

Klantgegevens
ontvangen

Documenttemplates
maken

Archief en toegang

Gepersonaliseerde
documenten maken

Levering via
meerdere kanalen

Geleverd aan
eindklant

Teruglevering
aan uw
organisatie

Zelf leveren via
meerdere kanalen

Communicatie naar
eindklant

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VOOR UW ORGANISATIE
Kostenbesparingen
U hoeft geen dure IT-infrastructuur uit te
rollen of te onderhouden, en u hoeft ook
geen specialistische IT-medewerkers te
rekruteren of in dienst te nemen. U kunt
uw klantcommunicatietemplates creëren
zonder op IT te hoeven wachten.

Verbeterde klantervaring
Consistente levering via meerdere kanalen
van zeer gepersonaliseerde en on-demand
communicatie verbetert de ervaring van
uw klanten.

Naleving van regelgeving en
beveiligingsbeheer
Het CCM Online-platform voldoet volledig
aan de ICT-richtlijnen van Canon, kan
veel van uw document gerelateerde
compliance problematiek verhelpen
en is in overeenstemming met de
Europese regelgeving met betrekking tot
persoonlijke gegevens.

Aanpasbaarheid aan nieuwe
trends
Het CCM Online-platform kan gemakkelijk
worden gekoppeld aan sociale media,
evenals het toevoegen van nieuwe
communicatiemethoden zoals Augmented
Reality.

Eén aanspreekpunt (SPOC/
Single Point of Contact)
Doordat een SPOC de infrastructuur van
het CCM Online-platform voor u beheert,
hebt u het voordeel van een snelle
oplossing voor service-onderbrekingen en
een verbeterde klantervaring.

Lagere kosten voor professional
services
Implementatie via een configuratieprotocol
op afstand betekent dat er minder
middelen nodig zijn in vergelijking met een
oplossing op locatie. Dit brengt uw kosten
omlaag.

Uitbreiding van leveringsvorm
Canon's CCM Online-oplossingen zijn
nu beschikbaar via alle vormen van
implementatie, inclusief op locatie,
openbare cloud en als een beheerde
service.

BESCHIKBARE SERVICES
Processing-service

Email-service

Bounce to Print-service

De verplichte Processing-service
ontvangt klantgegevens van uw
(verouderde) ERP-, CRM- en LOBsystemen, via het wijdverspreide
en bewezen Secure File Transfer
Protocol (SFTP), en creëert
materialen die klaar zijn voor de
leveringstypes die u wilt. Uw data
wordt gecontroleerd, automatisch
opgemaakt en gereedgemaakt voor
omni-channel distributie.

De Email-service verzendt verwerkte
communicatie direct via e-mail naar
uw klant en bevat tevens bouncerapportering van onbestelbare
berichten. De informatie kan zich
bevinden in de hoofdtekst van de
e-mail en/of in bijlagen.

Deze service levert automatisch
printklare documenten via de Print &
Mail-service als e-mailverzending
niet is geslaagd

E-mails zijn volledig geverifieerd,
zoals met u overeengekomen,
en ontvangers zullen de e-mails
ontvangen alsof ze door u zijn
verzonden via uw domeinnaam,
ondanks dat ze door Canon zijn
verzonden.

• Het CCM Online-platform

De Processing-service is volledig
geautomatiseerd en bestaat uit de
volgende stappen:
1. U stuurt gegevensbestanden naar
Canon via SFTP (n.b. u hebt geen
toegang meer tot de gegevens of
het platform na verzending van
het document)
2. Bestanden worden
gecontroleerd op virussen en
de gegevensstructuur wordt
gevalideerd
3. Er vindt documentcreatie plaats
4. De content wordt gevalideerd
5. Het document is gereed voor
omni-channel distributie
U ontvangt rapportages voor de
Processing-service.

Delivery-service
Verwerkte bestanden kunnen aan
u worden geretourneerd via SFTP
voor verdere verwerking en/of
verzending aan uw eindgebruiker of
klant. Documenten kunnen worden
geleverd in een of een combinatie
van deze bestandstypen: PDF,
PostScript, AFP, HTML, XML.

E-mails die niet kun worden
afgeleverd of anderszins mislukken,
worden gerapporteerd. Als u
gebruikmaakt van de Bounce to
Print-service, worden de materialen
op dat moment klaargemaakt om
te worden geprint en afgeleverd bij
uw eindgebruikers via de Deliveryservice of Print & Mail-service.
U ontvangt rapportages voor de
Email-service.

Print & Mail-service

Hosting en
applicatiebeheer
wordt in duale datacentra in
de EU (Frankfurt) gehost en
wordt beheerd door Europese
supportteams

• E-mail wordt beheerd door
een gecertificeerde externe
e-mailprovider
• Ondersteuning voor infrastructuur
en applicatiebeheer is
beschikbaar tijdens kantooruren.

Beveiliging
Het CCM Online-platform is
ontworpen en gebouwd op
een robuuste infrastructuur die
voldoet aan de vereisten van de
beveiligingsstandaarden en het
beleid van Canon, waaronder:

De Print & Mail-service zorgt
voor zowel uw printproductie
als de levering per post aan de
eindontvanger:

• Kwetsbaarheids- en
beleidsbeoordeling

• Canon regelt het printen en de
afwerking

• Applicatie-, infrastructuur- en
synthetische monitoring

• De materialen worden bezorgd
aan de (lokale) postservice voor
verzending
• U ontvangt rapportages over het
gebruik van Print & Mail

• ISO27001-, PCI- en de AVGprotocollen van Canon

• Antivirus op hostbasis
• IPS/IDS
• Getest op basis van voorschriften
van Canon Security.

U ontvangt rapportages voor de
Delivery-service. U wordt via e-mail
op de hoogte gesteld wanneer uw
verwerkte documenten kunnen
worden gedownload. Documenten
worden na het opvragen of volgens
een overeengekomen planning
verwijderd wanneer zij gedurende
een bepaalde periode niet zijn
opgevraagd.
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