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Connect Xport; nieuwe, tijdbesparende feature in 4orange Connect!
4orange introduceert Connect Xport, een nieuwe feature, ondergebracht in het vertrouwde Data en
Campagne Management Platform (DCMP) 4orange Connect, die de werkzaamheden van de
marketeer of marketing analist aanzienlijk vergemakkelijken.

4orange Connect
4orange Connect is het reeds bekende Data- & Campagne Management Platform van 4orange. Dit
platform stelt database marketeers en analisten in staat om grote hoeveelheden data te combineren
en gestructureerd inzichtelijk te maken, te analyseren en campagnes te lanceren over alle media
kanalen heen. Campagnes kunnen eenvoudig gescheduled worden en door een event of business
rules(data driven) automatisch worden gestart (marketing automation). Door het teruglezen van de
respons van alle mediakanalen en de mogelijkheid om eigen, unieke variabelen vast te leggen, krijgt
de marketeer of marketing analist concrete handvatten om ‘in control’ te blijven over de bedrijfsdata
en tegelijkertijd op elk gewenst moment te kunnen bijsturen. De rapportage mogelijkheid geeft ook
andere verantwoordelijken binnen de organisatie een periodieke update van de resultaten van de
campagnes. Wel zo handig en overzichtelijk en een must voor Marketing Automation projecten!

Welke nieuwe mogelijkheden kent Connect Xport?
Eén van de meest tijdrovende handelingen voor een gedreven specialist is nog steeds het bewerken
van een output bestand naar meerdere, verschillende sub bestanden die op verschillende wijzen
worden bewerkt en/of door verschillende partijen kunnen worden ingezet. Dit is nu verleden tijd!
Dankzij Connect Xport is het nu mogelijk om in 4orange Connect éénmalig te definiëren op welke
wijze het totale selectiebestand moet worden opgesplitst. En op welke wijze dit, bij voorkeur
geëxporteerd en op een veilige manier verzonden wordt.
Hiermee combineert Connect Xport de volgende reeks tijdrovende handelingen:
 Een selectiebestand opsplitsen in 2 of meerdere sub bestanden op basis van een kenmerk
 De output direct én beveiligd beschikbaar maken voor anderen door deze direct te
exporteren naar een SFTP server of te verzenden naar een verzendpartij
 Het bewaren van outputdefinities waardoor deze voor volgende, soortgelijke bewerkingen
direct is te selecteren!
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Bepaal zelf de gewenste output en omvang
Tenslotte houdt Connect Xport rekening met eventuele beperkingen bij de ontvanger èn de huidige
wijze waarop met gevoelige data dient te worden omgegaan. De outputbestanden kunnen
bijvoorbeeld voorzien worden van een wachtwoord/ sleutel en direct gezipt worden naar een
toegestane maximale bestandsgrootte. Dit zorgt ervoor dat er automatisch meerdere packages
worden gecreëerd wanneer de maximaal gewenste grootte van het bestand wordt overschreden.
Daarnaast zorgen “Fail saves” ervoor dat bij afwijkingen in een geautomatiseerd proces een melding
gaat naar gebruikers, waardoor er kan worden bepaald of er ingegrepen dient te worden.

Bent u nog geen 4orange Connect gebruiker, maar wel geïnteresseerd in de mogelijkheden die
4orange Connect uw organisatie kan bieden? Neem dan voor meer informatie contact op via 0207504400 met:
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