Wprowadzenie
do systemu

atom

W Miller Graphics technologia
cyfrowa znajduje się w centrum
aktywności. Teraz chcieliśmy
zaprezentować Państwu kolejny
ekscytujący krok w naszym rozwoju
... atom!
Chcąc rozwijać produkty cyfrowe, należy zrozumieć świat marketingu, ciągle
trwającą ewolucję konsumentów i ich zachowań zakupowych. W jaki sposób
marketingowcy utrzymują jednolite podejście w zakresie projektowania,
strategii i doświadczeń konsumenta? Odpowiedzią jest marketing
wielokanałowy, tworząc efektywne połączenie doświadczeń konsumenta
we wszystkich kanałach, jednak skutkuje to różnorodnością treści i danych
wyjściowych, które muszą być tworzone i którymi trzeba zarządzać.
WZMOCNIENIE
Miller Graphics nieustannie rozwija innowacyjne produkty
cyfrowe, aby wspierać właścicieli marek w organizacji
danych, wykorzystywanych przy tworzeniu grafik
opakowań, materiałów marketingowych i e-commerce.
Wszystko po to, aby zapewnić naszym klientom kontrolę
nad wartością ich marki.
Wiele firm nie ma zasobów, aby skutecznie zorganizować
ten proces, co oznacza, że polegają na e-mailach,
różnego rodzaju dokumentach i długotrwałych procesach
akceptacyjnych. Większość zmian w procesie tworzenia
grafiki, jest spowodowanych przez ciągłe zmiany
informacji zawartych na opakowaniu, będących efektem

Świat się
zmienia, podobnie jak
zachowania konsumentów.
Firmy również będą musiały
się zmienić. Wszyscy podlegamy
nowym zasadom a ci, którzy
wywodzą się z biznesu cyfrowego,
nie tylko przetrwają, ale będą też
doskonale prosperować! Zmiany
technologiczne już się dzieją
w sposób bezprecedensowy:
AR, VR, 5G, IoT, Big
data, AI, ML

nieprawidłowych danych. Powoduje to ogromne opóźnienia
i koszty, pochłania duże ilości zasobów i może mieć efekt
domina dla działań w ramach e-commerce
i marketingu wielokanałowego.

JAK DZIAŁA ATOM
●

Bezpieczny portal on-line gromadzący w jednym miejscu
wszystkie oferowane przez nas produkty, które wspierają
naszych klientów w zarządzaniu przepływami pracy,
zasobami, informacjami o produktach, a na koniec
w zarządzaniu najważniejszym zasobem – marką.

●

atom wykorzystuje podejście modułowe, dzięki czemu
można go dostosować do konkretnych potrzeb. Istnieje
możliwość wykorzystania jednego modułu lub wielu
modułów współdziałających ze sobą. Klient może
na początek korzystać jedynie z najważniejszego
modułu, uwzględniając swoje aktualne potrzeby,
w miarę ich rozwoju można uruchamiać kolejne
moduły.

●

atom to efektywny
i konfigurowalny system. Pozwala
na organizację współpracy i kontroli
w taki sposób, aby przede wszystkim
zaoszczędzić czas i zasoby, dzięki czemu
można skupić się na tym, co jest
najważniejsze dla Państwa
i Państwa klientów.

Co oferuje atom
Bezpieczny portal online z konfigurowalnymi
i zintegrowanymi modułami, umożliwiającymi zarządzanie
i usprawnianie Państwa procesów biznesowych tam, gdzie Państwo
tego najbardziej potrzebują!

Creator

CREATOR efektywne, łatwe w użyciu narzędzie do edycji online zarówno mediów cyfrowych
jak i grafik opakowań. Jest oparty na szablonach, dzięki czemu mają Państwo pewność, że
materiały marketingowe zawsze będą zgodne z wytycznymi Państwa marki. Umożliwia łatwe
tworzenie niestandardowych szablonów arkuszy produktów, dokumentów, broszur, materiałów
reklamowych, metek z cenami, opakowań i wielu innych. Połączenie Creator z DAM i PIM,
umożliwia uzyskanie całkowitej kontroli nad tworzeniem materiałów marketingowych. Creator
pozwala każdemu szybko i łatwo tworzyć materiały marketingowe!

CONTENT został opracowany w celu zapewnienia zautomatyzowanego połączenia między
Państwa systemem a millnetem, który jest naszym systemem zarządzania przepływem pracy,
umożliwiającym automatyzację prac graficznych i ekstrakcji danych do zatwierdzonych wersji.
CONTENT dynamicznie zarządza tekstami i ich wykorzystaniem, dzięki czemu szczegółowe
sprawdzanie tekstu na grafice staje się przestarzałe. Moduł ten gwarantuje, że eksport tekstu
do grafiki będzie poprawny za każdym razem. Pozwala to ograniczyć koszty, a przede wszystkim
zaoszczędzić czas. CONTENT zabezpiecza współdzielenie, zatwierdzanie i zastosowanie tekstu,
logo i grafiki w wielojęzycznych opakowaniach, ulotkach, stronach internetowych, kanałach
e-commerce oraz mediów społecznościowych. Państwa teksty od samego początku mogą być
zgodne z normą GS1!

PIM

Content

PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT (PIM) zapewnia wsparcie w całym procesie
tworzenia, wzbogacania, planowania i udostępniania informacji produktowych dla wszystkich
wymaganych kanałów. Jeśli tworzą Państwo grafiki opakowań, materiały marketingowe, sprzedają
swój produkt online, muszą upewnić się Państwo, że posiadają kontrolę nad informacjami
o produkcie. Scentralizowane przechowywanie danych pomaga organizować i przechowywać
wszystkie dane połączone z produktami. Zapewnia bezpieczny dostęp do informacji i można je
skutecznie dystrybuować do odpowiednich kanałów w ciągu kilku minut. Koniec z presją, aby
przed wymaganym terminem odszukać treści, które mają znaleźć się na opakowaniu lub informacji
o produkcie, które mają być opublikowane w sklepie internetowym. Nasz system PIM przywraca
Państwu kontrolę i czas! PIM to przyszłość w zakresie monitorowania oraz przechowywania
wszystkich informacji o produktach. Jest kluczem do sprzedaży i marketingu online!

DIGITAL ASSET MANAGEMENT (DAM) to system do zarządzania, organizacji i dystrybucji
zasobów cyfrowych z jednego źródła, dotyczy to zdjęć, filmów, plików audio, prezentacji,
dokumentów i wielu innych materiałów. DAM umożliwia firmom tworzenie zasobów i zarządzanie
nimi w całym cyklu życia produktu. Pozwala na śledzenie najnowszej wersji materiałów
marketingowych, zapewniając bezpieczeństwo wartości Państwa marki. Umożliwia również
korzystanie z zasobów w różnych regionach i w różnych okresach roku. Posiadanie systemu
przechowywania, strukturyzowania, wyszukiwania i udostępniania danych cyfrowych znacznie
ułatwia życie i może istotnie przyspieszyć Państwa działania medialne i marketingowe. Nasz
DAM ma wbudowany system kontroli, zapewniający prawidłową jakość, bez względu na sposób
wykorzystania danego pliku!

DAM

Artwork
online

ARTWORK ONLINE umożliwia tworzenie własnych grafik w kilka minut! Prosta, szybka,
ekonomiczna metoda tworzenia oraz poszerzania szaty graficznej opakowań w sposób
logiczny i bezpieczny. System może służyć do poprawiania tekstu, kolorów, skomplikowanych
elementów graficznych, zdjęć, a nawet kodów kreskowych w ramach zatwierdzonego szablonu
graficznego, gwarantując spójność i dokładność, ale przede wszystkim oszczędzając czas
i pieniądze. Użytkownicy są uprawnieni do tworzenia nowej grafiki, w której zawsze zastosowane
będą wytyczne dotyczące marki. Tekst, kolory i zdjęcia są scalane z szablonem, a plik PDF jest
dynamicznie tworzony w ciągu kilku sekund. Dlatego tworzenie kolejnych wersji opakowania
może mieć miejsce niemal natychmiast, skracając czas realizacji z tygodni do minut.

DASHBOARD pozwala podejmować szybkie i świadome decyzje na podstawie faktów i trendów
w czasie rzeczywistym, dostarczając optymalnych wskaźników KPI, które mogą być wykorzystane
w Państwa działalności. Zawsze będą Państwo wiedzieli, co się dzieje, co się wydarzyło i gdzie
skierować swoje wysiłki. Pulpit nawigacyjny zapewnia spokój, wystarczy zajmować się faktami.
Umożliwia tworzenie dokładnych raportów zapewniających wgląd w istotę procesu. Każdy pulpit
jest dostosowany do określonych wcześniej wytycznych i zapewnia dane niezbędne określonym
użytkownikom i ich potrzebom. Dokonując oceny kluczowych wskaźników, użytkownicy od razu
wiedzą co się dzieje. Wykresy „One click” mogą bez wysiłku dostarczyć dalszych szczegółowych
danych do analizy.

Dashboard

MILLNET to w pełni konfigurowalny system zarządzania przepływem pracy, który może

Millnet

zarządzać dowolnym procesem biznesowym. Kluczową zaletą millnetu jest jego elastyczność,
dzięki czemu szybko można dodać do niego kolejne funkcje, które będą optymalne dla Państwa
procesów, tworząc unikalne rozwiązania dla potrzeb Państwa firmy. Kluczowe funkcje obejmują
zarządzanie projektami i procesami, zarządzanie danymi i produktami, akceptacje online,
przetwarzanie plików graficznych, komunikator, usługi integracyjne, wskaźniki KPI i raportowanie.
Rozumiemy, że w firmach „jeden rozmiar” nie jest „dla wszystkich”, a system można całkowicie
dostosować do potrzeb użytkownika, tak aby zapewnić jak najbardziej efektywne i bezpieczne
środowisko.

MAG to idealny sposób na zaprezentowanie produktów i usług Państwa firmy w katalogu
zawierającym pełny przegląd oferty. Ponieważ jest on dostępny w trybie online, można łatwo
aktualizować treść w miarę zmieniania się oferty, bez konieczności ponownego drukowania
katalogu tradycyjnego, co jest kosztowne i czasochłonne. Konwertujemy Państwa plik PDF do
interaktywnego i łatwo dostępnego, cyfrowego magazynu typu flip-page. Łącząc to z funkcją
koszyka zakupów, mogą Państwo stworzyć proste doświadczenie zakupowe dla Państwa klientów.

MAG

Atomy znajdują się
w centrum całej materii,
cyfrowe usługi i produkty
znajdują się w centrum
naszego biznesu
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