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LaserNet One2One
LaserNet One2One er den intelligente brev- og dokumentløsning til organisationer, pensionskasser og finansielle  institutioner, 
der kommunikerer breve, opgørelser og oversigter til kunder og medlemmer.

Løsningen sikrer, at vedligeholdelse af breve og fraser gøres til en enkel opgave, der hører hjemme i forretningen fremfor at 
være en tung IT-opgave. Uanset om der er tale om masse “breve” eller ad hoc breve er LaserNet One2One løsningen, der udover 
at styre fraser, frase logik, brevskabeloner m.v., desuden anvender LaserNet til distribution i en række formater som e-boks/ 
dokumentboks, PDF, PDF/A, Print, AFP, XML m.fl. Alt sammen direkte, uden tekstbehandlingsprogrammer som eks. MS Word.

I takt med at flere og flere breve med fordel, og lovligt, gøres elektroniske, hjælper LaserNet One2One med at minimere 
 omkostningerne til printcentre samt store print produktionsmiljøer.

LaserNet One2One er en tillægsløsning til LaserNet Output Management.

før
Traditionel håndtering af brevfletning
•  Word makroer til standardfraser
•  Manuelle dataudtræk og fletning i store batch kørsler
•  Afhængig af klientsoftware og ingen Cloud mulighed
•  Ikke sikret og ikke systematiseret vedligeholdelse af fraser
•  Manglende arkivering af færdige dokumenter
•  Egenudviklede systemer til brevfletning
•  IT personale skal tilrette og vedligeholde skabeloner og fraser
•  Ingen central styring af lovtekster og overholdelse af coperate branding



One2One designer— Her opbygges og vedligeholdes 
 skabeloner og fraser. Der arbejdes med MS Word lignende 
værktøjer og understøtter ”drag and drop” fraser direkte 
over i skabelonen.

Admin Interface— Her uploades nye skabeloner til 
godkend else inden de sættes i produktion. Der er komplet 
 revisionsspor samt versionsstyring.

One2One Klient*— Ved ”ad hoc” breve kan One2One bede 
brugeren om nogle supplerende informationer, der ikke findes i 
datastrømmen. Det sikrer at brugeren kan berige brevet uden at 
kunne rette i lovtekster etc.

* Er ikke med som standard

dataregler— Benyttes til opsætning af felter der skal tastes af 
brugeren i klienten. Alt vedligeholdelse og tilføjelse af nye felter 
sker fra One2One designer.

•   Enkel og nem vedligeholdelse af ad-hoc breve, massebreve og 
systemudskrifter

•  Vedligeholdelse af forretningsdokumenter foretages af forretningen

•   Levering i alle formater til kunder og medlemmer (PDF, eBoks, 
brev, XML, portal, EDH mv.)

•   Integration til andre systemer via Webservices, database opslag, 
SharePoint, print eller fil.

•  Integration til EDH eller Arkiv systemer

•  Platformsuafhængighed til medlemssystem eller forretningssystem

•  Printeruafhængighed

•  Redigér elementer med ”real time” preview

•  Lås lovmæssige tekster, så de ikke kan redigeres

•  Godkendelsesflow på ændringer i skabeloner og fraser

•  Revisionsspor på ændringer i skabeloner og fraser

•   Fuld gennemsigtighed på alle fraser-se hvilke skabeloner der beny-
tter hvilke fraser

•  Systemsikret arkivering af alle udgående breve

•  Versionsuafhængighed af f.eks. MS WORD eller Google Docs

•  Hurtige ændringer: få timer fra lovkrav til produktion

efter
Med LaserNet One2One opnås:



Tabellae A/S

Tabellae arbejder udelukkende med LaserNet og LaserNet One2One og har derved, gennem flere år, opnået en meget bred 
erfaring med alle LaserNet’s moduler og mange anvendelsesmuligheder. Det gør os i stand til at tilbyde vores kunder en 
meget kompetent rådgivning og sparring i forbindelse med LaserNet projekter samt løbende opdatering på markedstendenser, 
lovgivning på området og ikke mindst nye anvendelsesmuligheder med LaserNet.

Vi arbejder efter definerede projektplaner, der sikrer et smidigt og effektivt implementeringsforløb og udmynder sig i en hurtig 
idriftsætning af løsningen.

Få yderligere information om Tabellae, LaserNet samt læs flere spændende kundecases på vores hjemmeside www.tabellae.dk

LaserNet One2One projektforløb

Tabellae A/S  
er Skandinaviens mest erfarne LaserNet hus. 

Tabellae´s Output Management konsulenter har 
installeret højt værdiskabende løsninger for mere  
end 300 danske mellemstore og store virksomheder. 

www.tabellae.dk 

  

 

FormPipe Software AB er producenten af  
FormPipe LaserNet og er børsnoteret på OMX 
smallCap i Stockholm. FormPipe LaserNet er  
installeret hos mere end 2.000 kunder worldwide.


