Als de boodschap
echt goed moet overkomen
ALLIANT Multi Channel Publisher

Hoe kunt u alle communicatiekanalen effectief inzetten?
Het is al bijna niet te doen om met enige regelmaat
actief te blijven op de eigen website. Uw verhaal kan via
de diverse digitale kanalen op alle mogelijke manieren
worden ontvangen. Hoe kunt u de juiste doelgroep op
de beste manier bereiken?

Create once,
publish everywhere

Kostenbesparing door efficiëntie

Creëer de ultieme klantbeleving

Hoe kunt u maximaal en effectief de online communicatiek analen

Content beheren, creëren en publiceren vanuit een

benutten? Hoe weet u welke kanalen voor uw boodschap

krachtig Cloud Platform. Het klinkt simpel en dat is

geschikt en relevant zijn? Verschillende doelgroepen, steeds

het ook. Voor iedere doelgroep en ieder kanaal kunt u

veranderende content en maar een beperkte afdeling die zich

de klantbeleving aanscherpen en personaliseren. Met

hiervoor in zet. Efficiëntie is noodzakelijk. ALLIANT Multi Channel

ALLIANT MCP wordt het inzetten van de juiste content

Publisher (MCP) biedt deze efficiëntieslag. Content wordt

op het juiste kanaal pas echt eenvoudig. Creëer de

eenvoudig gepubliceerd op alle gewenste kanalen, automatische

ultieme klantervaring met echt relevante content en

in het juiste formaat en dit alles vanaf één centraal platform.

wordt uniek in uw sector.

Input kanalen

Publicatie kanalen

Bepaal de unieke online content strategie

• Unieke content editor

• Narrowcasting

• Upload content direct in de juiste resolutie en formaat

• Media bibliotheek

• Blogs en vlogs

• Interactief Cloudbeheer van alle media en content

• Cloud image platform

• Websites (CMS)

• Publiceer met behoudt van unieke identiteit

• Cloud video platform

• Mobiele app’s

• Pakkende content op elk apparaat op elke locatie

• Intranet berichten

• Nieuwsbrieven

• Corporate Governance en grip op alle kanalen

• Onlinebronnen

• Social media

• Doelgroepen (CRM)

• Intranet publicaties

• RSS nieuws feeds

• Offline drukwerk

Integratie van alle devices,
systemen en programma’s

Publiceren in alle formats
via alle kanalen

Content volledig afgestemd
op unieke personas

Corporate
governance security

ALLIANT Multi Channel Publisher (MCP)

ALLIANT MCP is onderdeel van ALLIANT Suite

Over Prisma IT

ALLIANT Suite levert unieke elementen om (online) bedrijfs

Prisma IT heeft als ambitie om digitale

processen te verbeteren en te visualiseren. De modulaire

oplossingen te realiseren die de klant

elementen vormen samen een volledige ondersteuning voor

in staat stelt huidige én toekomstige

uw Enterprise organisatie om de complete klantstrategie via

organisatiedoelstellingen te realiseren.

één platform te managen.

Met een no-nonsense kijk op digitalisering
en dankzij de passie en expertise van onze

•M
 ulti Channel Publisher (MCP): Krachtig platform om al
uw content via de beschikbare kanalen te publiceren.

professionals is Prisma IT uitgegroeid tot een
gewaardeerde partner in zowel de publieke als
de private sector.

•B
 usiness Intelligence (BI): Enterprise dashboard welke een
schat aan informatie levert over alle (digitale) kanalen.

Strategisch partner
Nieuwe technologieën worden non-stop

•D
 igital Experience Platform (DXP): Creëer de ultieme
online klantervaring en personaliseer uw boodschap.

onderzocht, maar alleen oplossingen die
aantoonbare meerwaarde hebben, worden
omarmd. Prisma IT is de strategisch partner

•D
 igital Asset Management (DAM): Cloud based digitaal
beschikbare huisstijlmanager voor een uniforme uitstraling.

voor alle die bedrijf kritische applicaties willen
optimaliseren en/of de online multi-device
gebruikerservaring willen stroomlijnen.

•B
 usiness Process Management (BPM): Workflow manager
voor alle processen binnen de ALLIANT Suite.
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