Database Publishing, Zònder stress!
ReLink your data
ReLink is altijd op zoek naar de nieuwste technieken en de juiste oplossing!
Het ReLinkteam van ervaren software engineers denkt vanuit specifieke
wensen en behoeften. Die van u en van úw klanten! Dat vereist meer dan
klantgericht werken. Dat betekent maatwerk kunnen leveren op alle niveaus.
Relink ontwikkelt de tools om uw data beter en efficiënter te gebruiken.
Met kennis, durf en steeds gedreven buiten de kaders denken. Verbanden
leggen. Compleet werk leveren dat is afgestemd op nieuwe ontwikkelingen.
Afgestemd op uw budget. Zo werkt ReLink.

Database Publishing

Vanuit één database kunt u snel, efficiënt
en consistent publicaties produceren die
automatisch worden vormgegeven. De
database kan specifiek voor een product
ingericht zijn en zelfs vaak al aanwezig
zijn in uw bedrijf. ReLink ontwikkelt voor
u apllicaties voor database publishing
die bij u past. In de database worden uw
eigen gegevens gestructureerd opgeslagen. Zoals sales- gegevens, adressenbestanden, beeldmateriaal, teksten en
bijvoorbeeld productinformatie. Vanuit
de database kunt u documenten produceren voor publicaties voor verschillende
media (cross media). Denkt u bijvoorbeeld aan PDF-documenten, het internet
of Indesign documenten. Zo produceert
u met de juiste oplossing bijvoorbeeld
uw eigen catalogi, formulieren, folders of
een website.

ReLink verzorgd maatwerk voor onder andere.
-

Vakantie brochures.
Makelaars-krant/magazines.
Tabellen met product informatie en begeleidende product foto’s, Prijs-tabellen.
Food en Non-food krant-magazine.
Beeldbank gekoppeld aan een product database voor automatische vormgeving.
Maar ook projecten die minder groot in omvang zijn zoals:
Automatische hercoderen van beelden en teksten éénmalige of in een workflow.
Visitekaartjes, huwelijkskaartjes (emotie kaarten).

Content Mangement Systems

De informatie die u gebruikt in uw publicaties verandert natuurlijk voortdurend. Met een
Content Management Systeem van ReLink heeft u een centraal systeem op maat, ontwikkeld op basis van het aantal medewerkers en afdelingen en zelfs vestigingen van uw bedrijf.
Iedere medewerker kan vanaf de eigen werkplek systematisch de juiste informatie bereiken.
Een CMS van ReLink is een beheersomgeving voor teksten, productgegevens, voorraadbeheer, prijzen en bijvoorbeeld afbeeldingen. Dankzij de vormonafhankelijkheid kan de
informatie worden gebruikt voor verschillende publicaties en media. ReLink ontwikkelt en
beheert Content Management Systemen op maat en onafhankelijk van een platform. CM
systemen worden onder andere gebruikt voor een database publishing systeem op maat.

Voordelen van Content Management Systemen

- u maakt informatie inzichtelijk
- informatiebeheer wordt eenvoudiger
- wijzigingen kunt u eenvoudig doorvoeren
- Oftewel: informatie creëren, verbeteren, beheren en publiceren!

Online opmaak tools

Met zogenaamde online opmaak tools kunt u zelf eenvoudig en snel uw publicaties verzorgen. ReLink ontwikkelt en beheert online opmaak tools. Dat betekent dat ReLink de
software levert voor het geautomatiseerd produceren van catalogi, brochures, posters, visitekaartjes en zelfs menukaarten. Deze tools zijn platform onafhankelijk en vormonafhankelijk.

Voordelen van Database Publishing.
- cross media publicaties
- gestructureerde opslag van gegevens
- hergebruik van gegevens
- minder kans op fouten
- automatische opmaak
- consistente vormgeving en content
- eenvoudig en efficiënt beheer van
gegevens
- kosten-, en tijdbesparing
- minder stress!
Voor database publishing maakt ReLink
gebruik van Content Management
Systemen en E-commerce systemen.
Systemen die ReLink bovendien zelf
ontwikkelt en beheert.

Via internet wordt alles geregeld. Van tekst tot beeld. Van kopij tot opmaak. Van opmaak tot
een online proef. Van correcties tot een opdracht tot publiceren. Zelfs de afwerkwijze en
de verzending kunt u regelen. 24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u gebruik maken
van uw online tool. Het scheelt u geld, tijd en misschien veel stress. U bepaalt immers zelf
de momenten en de doorlooptijd van uw publicatie! De online opmaak is bovendien exact
conform uw huisstijl. Dus uw online tool is ook zeer effectief voor uw huisstijlmanagement.
Een unieke en bijzondere tool voor het eenvoudig produceren van menukaarten is bijvoorbeeld menu2plate.com. Daarmee kunt u online menukaarten zelf samenstellen. Inclusief
tekst- en beeldmateriaal. Geheel conform uw huisstijl. 24 uur per dag en 7 dagen per week!
Voor meer informatie: www.menu2plate.com
Indesign, Qxpress, Illustrator, Photoshop,
Filemaker Server, & Advanced Server,
Applescript, VB, VBS, PHP, MySQL, Flash,
Flex, XML, XSLT, css. http://www.relink.nl.
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