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UniQueue Webshop med mallar
Anpassa och beställ trycksaker med endast tre klick

UniQueue Webshop med lager
Spara pengar på smart lagerhållning av trycksaker

UniQueue Online Designer
Formge annonser och trycksaker direkt på nätet

UniQueue Bildbank
Förenkla hanteringen av företagets bilder

UniQueue Överföra filer
Överlämna filer till tryckeriet på ett enkelt sätt

UniQueue Beställningsmodul
Drag-och-släpp filer från skrivbordet till tryckeriet

UniQueue Catalogue
Effektivisera och spara miljoner på din katalogproduktion

UniQueue Utskick
Hantera SMS- och e-postutskick på ett enkelt sätt

UniQueue Collaboration
Ett nytt sätt att samarbeta och se till så att allt blir rätt

UniQueue Planner
Planera och ge alla god överblick över marknadsaktiviteter

UniQueue Varumärkesmanual
Gör varumärkesmanualen tillgänglig för alla

UniQueue för tryckerier
Skicka trycksaker enkelt till tryckerier
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UNIQUEUE fÖR tRyCkERIER - Ett ENkELt Sätt  
Att BEStäLLA tRyCkSAkER, DyGNEt RUNt.
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UniQueue för tryckerier

Skicka trycksaker enkelt till tryckerier
UniQueue består även av flera moduler som köps av och underlättar 
för tryckeriet. Därigenom optimeras hela arbetsflödet från beställ-
ning till färdig trycksak. 

Modulerna för tryckeriet gör att du får:
Ett enkelt sätt att överföra filer till tryckeriet dygnet runt • . 
Med en knapptryckning skickas din beställning till tryckeriet.
Optimerat arbetsflöde • . Systemet skapar original som går direkt 
till tryckeriets arbetskö. 
Översikt och kontroll •  – se snabbt historik över vad som beställts, 
när det beställdes och hur det levererades. En digital arbetsorder 
följer varje trycksaksoriginal.
Minskad felhantering och feltryck. •

Minskad miljöbelastning •  då systemet optimerar tryckarket och 
färre arbetsordrar skrivs ut för varje order.
Prissatta trycksaker direkt på skärmen. •

Säkrare leveranser och oftast snabbare leveranser. •

Den bästa orderhanteringen och logistiken.  • Inga order glöms 
bort eller felfaktureras.

Be ditt tryckeri kontakta oss så hjälper vi till med installationen!
Se särskild broschyr för mer information.
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Mer tid till kärnverksamheten
UniQueue är ett webbaserat verktyg som effektiviserar 
hantering och produktion av marknadsföringsmaterial.
Nu kan du snabbt och enkelt planera, skapa och beställa 
trycksaker och marknadsföringsmaterial dygnet runt. Med 
UniQueue kan ditt företag effektivisera marknadsförings-
arbetet, sänka kostnaderna och korta ledtider för produk-
tion av trycksaker avsevärt utan att för den skull tumma 
på kvalitén. UniQueue hjälper dig att planera marknads-
aktiviteter och att få kontroll över marknadsmaterial och 
bildbank. Dessutom efterföljs den grafiska profilen i hela 
organisationen. Ingen installation av mjukvara eller hård-
vara behövs, bara en internetuppkoppling.

På följande sidor ser du hur respektive modul i UniQueue 
kan förenkla arbetet för dig!
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Så här fungerar UniQueue

Moduler för alla företag
Du loggar in på en användarvänlig webbsida 
och kan beställa trycksaker dygnet runt med 
endast tre klick. Antingen skapar du trycksaker 
från färdiga trycksaksmallar i modulen Webshop 
med mallar och korrekturläser direkt på skärmen. 
Eller så laddar du upp ett eget original i obegrän-
sad storlek i modulen Överföra f iler. Lagerhållna 
varor passar bäst i modulen Webshop med lager där du enkelt gör avrop 
mot befintligt lager. 

Om du har behov av stor layoutmässig frihet, t.ex. att positionera 
texter och bilder, så använder du modulen Online Designer som ser 
till att du kan göra ändringar direkt i trycksaken. Du behöver varken 
krångliga verktyg eller kontakta reklambyrån.

Moduler för främst större företag
Modulen Collaboration riktar sig främst till stora multinationella företag 
som behöver en gemensam projektplattform vid produktion av trycksaker 
med många inblandade beslutsfattare. Collaboration minskar korrektur-
hanteringskostnaderna, produktionstiden och administrationen.

Med Modulen Catalogue produceras prislistor och produktkataloger 
automatiskt på mindre än en halvtimme. Catalogue kopplas mot företagets 
affärssystem (t.ex. SAP), eller mot en databas, och med hjälp av förupp-
lagda mallar och regler genereras kataloger automatiskt.
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ORGANISERA MERA! MED UNIQUEUE PLANNER fåR NI EN GOD 
ÖVERBLICk ÖVER fÖREtAGEtS MARkNADSAktIVItEtER.
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UniQueue Varumärkesmanual

Gör varumärkesmanualen tillgänglig för alla
UniQueue Varumärkesmanual är utvecklat för att göra dina varu-
märkesmanualer mer tillgängliga. Den säkerställer att uppdaterad 
information om varumärket finns sparad på ett och samma ställe och 
alltid är tillgänglig för dem som behöver information.

En sammankoppling mellan varumärkesmanualen och UniQueue 
Bildbank gör att du kan läsa om varumärkets grafiska riktlinjer och 
ladda ner korrekt material - från ett och samma ställe. Här gör du 
ändringar i varumärkesmanualen direkt i systemet. Den nya infor-
mationen slår igenom omgående och användare kan genast börja 
ladda ner de nya bilderna, texterna, logotyperna och färgkoderna. 
På så vis undviker du att din reklambyrå eller andra användare sitter 
med en gammal, ej uppdaterad manual. Du spar även in både tid och 
pengar som du annars hade behövt lägga på krånglig distribution via 
e-post eller vanlig post.

UniQueue Planner

Planera och ge alla god överblick över aktiviteterna
Få en god överblick över företagets marknadsaktiviteter genom 
att göra dem tillgängliga i UniQueue Planner. Det går snabbt och 
enkelt att publicera marknadsaktiviteterna och de görs tillgängliga 
för hela organisationen. Lokala användare ser de centralt plane-
rade kampanjerna. Användaren kan välja att se aktiviteterna som 
GANTT-schema (flödesschema som används i projektledning för 
att beskriva olika faser) eller i en kalender.

Du kan även få hjälp med att organisera och planera ditt vardagliga 
arbete med hjälp av UniQueue Planner. Här kan du enkelt lägga in 
dina pågående projekt, göra tidsplaneringar och få en bra överblick 
över dina jobb. Genom att samla allt på ett ställe minimerar du risken 
för att något ”ramlar mellan stolarna” och glöms bort samtidigt som 
du spar massor med tid eftersom du slipper söka och uppdatera på 
flera ställen i flera olika dokument.

5

Varför investera i UniQueue?
Ökad effektivitet - Genom att organisera och samla allt marknadsmaterial 
på ett och samma ställe slipper du lägga timmar av onödigt arbete på att 
söka, distribuera och godkänna material. 

ingen spretig kommunikation - Eftersom alla inom organisationen får direkt 
tillgång till de rätta texterna, bilderna, presentationerna och andra trycksaker 
kan du vara säker på att det är rätt budskap som kommuniceras.

kostnadsbesparing - När alla som behöver lokalanpassat marknadsmaterial 
själva kan producera sina trycksaker, slipper du blanda in lokala reklam-
byråer och spar massor av tid på långa godkännandeprocesser. Du sänker 
dina produktionskostnader radikalt!

kortare ledtider - Genom att företaget på ett enkelt och snabbt sätt kan 
skapa, anpassa och distribuera annonser och kampanjer direkt i systemet 
kommer du och ditt företag få mycket tid över till annat.

lätt att återanvända - Med UniQueue behöver du inte skapa nya annonser 
varje gång utan du kan enkelt söka och återanvända dig av sånt som gjorts 
tidigare, både lokalt och på andra kontor. Eller varför inte ta del av andra 
länders marknadsföring, bilder etc. 

uppfÖljning - Du kan när som helst gå in i systemet och få fram information 
och statistik om var, när, hur och vem som arbetar i systemet. 

din genväg till tryckeriet - Genom en rad smarta funktioner förenklar Uni-
Queue samarbetet mellan tryckeriet, reklambyrån och beställarens enheter. 
Ni kommer att spara mycket tid!
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UniQueue Webshop med mallar

Anpassa och beställ trycksaker med endast tre klick
Här kan du enkelt anpassa och beställa trycksaker via nätet. Du 
loggar in på en webbsida som är tillgänglig dygnet runt, väljer en 
förinlagd trycksaksmall, anger din unika information och erhåller 
ett korrektur som attesteras och sedan skickas till tryckeriet. Ingen 
ny program- eller hårdvara behövs.

Webshop med mallar passar bra för att skräddarsy t.ex. visitkort 
eller beställa färdiga broschyrer. Systemet är så enkelt och använ-
darvänligt att även en ovan person kan genomföra en beställning 
på mindre än 30 sekunder. Modulen Webshop med mallar mins-
kar administrationen, sänker originalkostnaderna och förkortar 
ledtiderna avsevärt. Dessutom är det lätt att upprätthålla företa-
gets grafiska profil. 

UniQueue Webshop med lager

Spara pengar på smart lagerhållning av trycksaker
För att använda Webshop med lager behöver du i grunden Webshop 
med mallar. Du loggar in på en webbsida som är tillgänglig dygnet runt, 
väljer en förinlagd trycksaksmall, ser lagerstatus, gör din beställning som 
sedan skickas till tryckeriet. Ingen ny program- eller hårdvara behövs. 

Systemet skickar automatiskt plocklistor till rätt lager och varnar 
när lager behöver fyllas på. Du behöver inte ha lagret knutet till din 
logistiskleverantör utan Webshop med lager ser till att du har kon-
trollen, även om du har lagerverksamheten utspridd geografiskt.

151515

UNIQUEUE COLLABORAtION äR Ett Nytt, UNIkt Sätt Att 
SAMARBEtA OCh SE tILL Att SAkER BLIR Rätt.
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UniQueue Collaboration

Ett nytt sätt att samarbeta och se till så att allt blir rätt
Effektivt arbetsflöde sparar tid och resurser
Korrekturhantering är inte någon enkel process. När många olika versioner av ett dokument 
skickas som e-post fram och tillbaks ökar risken att fel uppstår. Det är svårt att hålla reda på 
att alla justeringar utförs. Det är besvärligt att hålla reda på olika versioner. Och det tar tid att 
säkerställa att allt blir rätt i slutändan. Men med UniQueue Collaboration behöver du inte längre 
lägga ner lika mycket tid på att skicka korrektur mellan olika medarbetare. Systemet låter näm-
ligen alla fokusera på den kreativa processen och reducerar riskerna att något går fel på vägen. 
Dina medarbetare eller reklambyrån kan med andra ord lägga mer tid på innehåll och design. 
Det sparar givetvis viktiga resurser när du producerar en trycksak.

Enkelt, lättöverskådligt och användarvänligt
Systemet  bygger på Einsteins enkla princip ”allting ska göras så enkelt som möjligt – men inte enklare”. 
Detta innebär att endast väsentlig information visas för användaren. Fotografen ser den informa-
tion som är nödvändig för att hon ska kunna utföra sitt arbete. Formgivaren ser inte nödvändigtvis 
samma information. För att tillgodose detta behov har flera smarta funktioner utvecklats. Detta 
grundtänk gör systemet intuitivt och väldigt enkelt att använda.

Korrekturläs alltid senaste dokumentet
UniQueue Collaboration är ett webbaserat system som låter alla inblandade i ett projekt få 
tillgång till innehållet i samtliga dokument dygnet runt. Det spelar ingen roll var medarbetarna 
befinner sig i världen. Samtliga medverkande i ett projekt utför korrigeringar i samma dokument. 
Detta minskar risken för misstag betydligt, liksom det faktum att en rapport omedelbart skickas 
till berörda personer när något förändras i ett dokument, samtidigt som en ny version sparas. 

Korrekturändringar direkt i InDesign
Designern/originalaren får korrekturändringarna direkt i InDesign, där systemet även håller 
reda på såväl korrigeringar som kommentarer från personer som arbetar med projektet. Alla kan 
hålla sig uppdaterade.

Olika personer kan tilldelas olika befogenheter. Vissa kan enbart beviljas att kommentera, medan 
andra har möjlighet att utföra korrigeringar. All information om pågående projekt finns tryggt 
samlade på ett och samma ställe, i säkert förvar. Det gör allt lätt att överblicka.
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UNIQUEUE WEBShOP MED LAGER SkICkAR AUtOMAtISkt PLOCkLIStOR tILL 
Rätt LAGER OCh VARNAR NäR LAGER BEhÖVER fyLLAS På. 
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UniQueue Online Designer

Formge annonser och trycksaker direkt på nätet
Lokalt anpassade reklambudskap 
Med Online Designer kan du direkt via webben skapa och anpassa mark-
nadsmaterial utifrån förupplagda mallar. Användaren skapar själv sina 
lokalt anpassade reklambudskap. Allt från lokala annonser och DR till 
foldrar och kataloger produceras med några enkla knapptryck. Typografi-
mallar och förbestämda regler hjälper dig att hålla ett enhetligt formspråk. 
Systemadministratören bestämmer vilken information i mallen som skall 
vara låst respektive ändringsbar. Slutresultatet blir en tryckfärdig PDF-fil 
som kan distribueras direkt till tidning eller tryckeri. 

Kostnadsbesparingar och stora tidsvinster
När alla som behöver lokalanpassat marknadsmaterial själva kan producera 
sina trycksaker, slipper du blanda in lokala reklambyråer och sparar massor av 
tid på långa godkännandeprocesser. Du sänker dina produktionskostnader 
radikalt och förenklar marknadsarbetet för alla inblandade.

Ordning och reda med godkännandeflöde
Systemet gör det enkelt för användaren att beställa trycksaker och kampanj-
material. Lika enkelt är det att lägga upp materialet för administratören. 
Tryckfärdiga original kan skapas från en mall där allt är styrt, eller från en 
mall med flera val- och redigeringsmöjligheter. Den som är ansvarig väljer 
vad som gäller vid varje tillfälle. Om så önskas kan centralt godkännande 
krävas, innan något material sänds till tryck. 

Säkerställ företagets grafiska profil
Genom att återförsäljare, lokalkontor och övriga användare skapar och 
anpassar sitt material i UniQueue säkrar du att rätt material används och 
att ditt företags grafiska riktlinjer efterföljs.
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UniQueue Utskick

Effektivt verktyg för SMS- och e-postutskick
Organisera dina utskick och nyhetsbrev via UniQueue Utskick och spara 
både tid och pengar. Oavsett om det gäller SMS- eller e-postutskick. 

Du skriver din text, lägger in eventuell grafik, gör eventuella länk-
ningar och skickar sedan utskicket till olika mottagarlistor.

Genom att göra riktade utskick till olika profiler, t.ex. ”nystartade 
företag Göteborg” eller ”familj med nyfödda barn” ökar mottagarnas 
uppmärksamhet eftersom de erhåller ett mer relevant budskap.

Du kan bifoga ändringsbar information liknande ”Hej <för-
namn>!” eller ”Ditt nya visitkort <länk visitkort>”. 

Internt i ett företag kan UniQueue Utskick användas för att 
distribuera ut en ny trycksak till all personal t.ex. då företaget bytt 
logotype och all personal ska beställa nya visitkort och själva ska 
uppdatera informationen på visitkorten.

Eller varför inte göra riktade SMS-utskick till dina kunder?
För alla utskick erhåller du en tydlig leveransrapport. Det ger 

dig en överblick över hur många e-postmeddelanden som studsat, 
öppnats och vid vilka tider meddelandet lästs. Eller vilka SMS som 
skickats till vem och när de skickades.
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UniQueue Catalogue

Effektivisera och spara miljoner på katalogproduktionen
Så producerades kataloger tidigare
På de flesta större företagen lagras all produkt- och prisinformation 
för alla varor i ett centralt affärssystem eller i en central databas. När 
informationen ska tryckas, t.ex. då en prislista eller produktkatalog ska 
tas fram, måste informationen hämtas ut från den centrala databasen. 
Informationen skickas till design- eller reklambyrån som manuellt 
skapar ett korrektur. Risken för manuella felskrivningar är överhäng-
ande då informationen ofta ”klipps-och-klistras” in i layoutprogram-
met eller skrivs av manuellt. Beställaren korrekturläser, ändringar 
rättas till på byrån och beställaren slutgodkänner trycksaken. Denna 
process är både kostsam och tar väldigt lång tid.

Catalogue producerar kataloger snabbt
Men inte nu längre. För med Uniqueue Catalogue kan du och ditt 
företag ta fram kataloger och prislistor snabbt och enkelt. Tryck på 
knappen så utför systemet resten. 

Automatisk produktion med Catalogue
Den centralt lagrade informationen skickas från databasen till 
Catalogue-servern. Servern genererar automatiskt ett trycksaks-
original via färdigdefinierade mallar och regler.

Detta innebär inte bara att du och ditt företag kan spara massor 
av pengar utan även att ni nu har möjlighet att öka produktionen 
och därför även har möjlighet att uppdatera och ge ut fler kataloger/
prislistor per år. Uniqueue Catologue klarar koppling till de flesta 
affärssystem som används idag.
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UniQueue Bildbank

Förenkla hanteringen av företagets bilder
Med UniQueue Bildbank samlar och organiserar du dina bilder och 
logotyper på ett och samma ställe. Du kan enkelt söka, administrera 
och distribuera dina bilder till återförsäljare, dotterbolag och byråer. 
Med behörighet till systemet kan användare på ett enkelt och snabbt 
sätt hämta det material de behöver. Med UniQueue Bildbank kan du 
vara säker på att det alltid är senaste versionerna och de rätta bilderna 
som används. Du minskar radikalt risken för att ditt varumärke ska 
exponeras felaktigt, samtidigt som du och dina anställda spar massor 
av tid som annars går till att söka och skicka material.

UNIQUEUE BILDBANk fÖRENkLAR LAGRING OCh hANtERING 
AV fÖREtAGEtS BILDER, LOGOtyPER OCh DOkUMENt.
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UniQueue Överföra filer

Överlämna filer till tryckeriet på ett enkelt sätt
Skapa en egen design på din dator och spara dokumentet som 
en fil. Logga sedan in på en webbsida som är tillgänglig dygnet 
runt och överför de filer du skapat direkt till tryckeriet. Du får en 
prisuppgift direkt på skärmen och filerna kontrolleras så att de är 
tryckbara. Du slipper krångliga samtal och får med all information, 
så som pappersval och upplaga, när du överför filerna. 

UniQueue Beställningsmodul

Drag-och-släpp f iler från skrivbordet till tryckeriet
Fungerar som modulen Överföra filer med skillnaden att du inte 
behöver logga in på en webbsida. Med UniQueue Beställningsmodul 
kan du enkelt överföra flera filer från din dators skrivbord till tryckeriet. 
Du drar snabbt och enkelt filerna från skrivbordet och släpper dem på 
Beställningsmodulen. Du erhåller pris direkt på skärmen och filerna 
kontrolleras innan de överförs. 
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UNIQUEUE ÖVERfÖRA fILER UNDERLättAR fÖR DIG NäR 
DU VILL ÖVERfÖRA DIN fILER DIGItALt tILL tRyCkERIEt.
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