
Web2print ING 

Marketing 

Patrick Bataillie  



 
 ING in nutshell 

 Wat is web2print? 

 Waarom web2print? 

 Hoe werkt het? 

 Evaluatie 

 Q&A 

 

agenda 

9/24/11 2 Name ING department or name presentation 



• Universele directe bank met meer dan 700 bankkantoren in België. (ongeveer  1/3 

zijn zelfstandige agenten) 

• Bank is actief in verschillende segmenten, retail, professionelen, KMO, grote 

bedrijven en Private Banking. 

ING 
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 web-based bestelsysteem voor promotioneel materiaal 

  

Klantengroepen die kunnen bestellingen 

 

• zelfstandige agenten (kantoorhouders) 

• PR Zone verantwoordelijken 

• Privalis klanten 

 

 

Items die kunnen besteld worden.  (Alles is gepersonaliseerd met de gegevens van de 

agenten.) 

 

- Folders 

- Flyers 

- Affichettes 

- Advertenties 

- Logo banners 

- Visitekaarten voor Privalis klanten (incentive voor de jonge advocaten) 

  

 

Wat is web2print 

9/24/11 4 Name ING department or name presentation 



 ondersteuning van lokale communicatie-initiatieven van de zelfstandige 

kantoorhouders en lokale PR 

 coherentie branding guidelines en communicatiestrategie van ING 

 legal & compliance 

 workload verminderen o.a. goedkeuringen 

 

Waarom web2print? 
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Hoe werkt de web2print? 

We werken met een platform van drukkerij Artoos (Mooose). 

 

Gebruikers krijgen ID en paswoord. 



• Eenmaal ingelogd kan de gebruiker zijn persoonlijke gegevens aanpassen. 

 

 

Hoe werkt de web2print? 
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Hoe werkt de web2print? 
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Wanneer de gebruiker naar de shop gaat kan hij kiezen uit verschillende items. Items kunnen 

geordend worden. Bv. enkel de flyers tonen. 

 

Alles wordt gepersonaliseerd met de gegevens van de gebruikers. (adressen, openingsuren enz.) 



Hoe werkt de web2print? 

9 

Achterliggend is er een Excel database van ING met alle gegevens van de 

kantoren, inclusief openingsuren. Deze zijn vooraf centraal opgeladen in het W2P 

systeem. 

 

 



Hoe werkt de web2print? 

 

 

 

 



Hoe werkt de web2print? 

Kiezen van item en aantallen. 

Voor advertenties wordt er een PDF gedownload. 



Hoe werkt de web2print? 
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Gebruiker vraagt preview voor validatie. 



Hoe werkt de web2print? 

Wanneer preview OK is kan er besteld worden. 

 

Drukwerk wordt gedrukt door Artoos, digitaal of in offset naar gelang de oplage.  

Er wordt gegroepeerd gedrukt om kosten te sparen. 

Advertenties worden gedownload. 
 



• Volgen nog de facturatie- en leveringspagina’s voor de verdere afhandeling. 

Hoe werkt de web2print? 
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Hoe werkt de web2print? 

• Gebruiker krijgt bevestigingsnummer. 



Evaluatie en Q&A 

Voordelen 

 

• Mooi stabiel bestelsysteem. 

• Tijdsbesparend, garantie van goede druk en design. 

• Men beheerst zijn visuele identiteit 

• Systeem moet snel reageren, via internet. Mooose was grote verbetering. 

 

 

Valkuilen 

 

• Gebruikers moeten “warm” gemaakt worden. Gezien ze vroeger zelf reklame 

ontwierpen. 

• Prijzen drukwerk, men moet voorzichtig zijn, een lokale drukker is meestal iets 

goedkoper… 

• Gebruikers wensen steeds meer. De interactiviteit zo groot mogelijk laten. 

• Systeem moet leven. Geregeld nieuwe items voorzien. 

• Groot aantal documenten aan te maken(verschillende producten in 3 talen), 

neemt tijd. 

 

 

 

 

 

 



Thanks for your attention 

Marketing 


