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Integrera dina befintliga applikationer
med ett automatiskt meddelandesystem

Uppkommer situationer då du snabbt
behöver kontakta personer som är listade i
dina personal- och kontaktdatabaser? Data
Connection Platform möjliggör integration
mellan din applikation och RapidReach.

Vad är RapidReach DCP?
RapidReach DCP (Data Connection Platform) är en plattform som
används för att koppla samman RapidReach med andra system.
Med DCP kan information föras över till RapidReach som på så
sätt snabbt och automatiskt kan kontakta personer som redan
finns listade i dina befintliga personal- och andra kontaktdatabaser.
Även hela grupper av individer kan överföras till RapidReach. DCP
stöder de vanligast applikationerna, men även andra kan enkelt
inkluderas för att passa specifika önskningar.
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Hur fungerar det?

System eller Service?

Först måste RapidReach kopplas ihop med den databas du vill
använda. Finns det inget stöd för just denna databas så kan detta
enkelt skapas. Nästa steg är att specificera de tabeller och grupper
du vill importera. Det finns även möjlighet att schemalägga
automatisk import för att hålla RapidReach-databasen regelbundet
uppdaterad. Alla förändringar som gjorts i källdatabasen, såsom
adderade och borttagna individer, återspeglas i RapidReach efter
varje import. För att enkelt kunna överblicka alla förändringar
skapas en separat logfil där de är listade.

DCP kan användas antingen med “RapidReach System” eller med
en “RapidReach Service”. Med systemet finns all hårdvara hos
dig medan servicen endast kräver installation av en “tunn klient”
på din PC. Den information som du vill föra över från befintlig
databas importeras in i systemet eller används som källa i serviceapplikationen. När DCP används tillsammans med vår service
uppdateras RapidReach-klienten med eventuell ny information
varje gång den startas.

RapidReach DCP i korthet:
• Möjliggör överföring av information från befintliga databaser till
RapidReach.

• Stöd för följande applikationer:
- MS-Excel (flera dokument)

• Överföring av information kan göras antingen manuellt eller
automatiskt genom schemläggning.

- CSV filer (flera dokument)

• Alla förändringar i källan återspeglas i RapidReach-databasen.

- LDRPS (Strohl)

• Alla förändringar eller fel loggas i separata filer för tydlig översikt.

- RecoveryPAC (CPA)

• Stöd för både RapidReach System och RapidReach Service.

• Stöd även för andra applikationer. Kontakta din återförsäljare
eller Enera för infomation om hur din applikation kan inkluderas.
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