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PRODUCTBROCHURE
Zijn uw processen al goed geautomatiseerd? Communiceert uw softwaresysteem 

met u? Wij laten systemen met elkaar communiceren, volledig automatisch, 

zonder dat u daar tijd in hoeft te steken. Deze brochure geeft een korte indruk 

van de vele oplossingen die wij u zoal kunnen bieden.
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Meer dan 
8000 klanten 
wereldwijd

Dé nummer 1 
Business Proces Management 
oplossing in de Benelux

Zijn uw 
processen al goed 
geautomatiseerd?

ONZE VISIE & MISSIE

De vraag naar betaalbare en betrouwbare oplossingen is groot, organisaties willen 

namelijk niet langer afhankelijk zijn van dure en ingewikkelde maatwerkoplossingen. 

Als marktleider op het gebied van BPM-software hebben we reeds duizenden 

klanten mogen overtuigen van de kracht en mogelijkheden van onze software.
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Software is continu in beweging, en die 
beweging verplaatst zich richting de cloud.

Organisaties helpen met 
automatiseren van processen.

Organisaties vinden het nog steeds fijn om zelf de software en gegevens 

te beheren op hun eigen servers. Toch is een migratie naar de cloud en 

Software as a Service (SaaS) op termijn onvermijdelijk. Deze migratie 

maakt het immers mogelijk dat men alleen nog betaalt voor de software 

die men daadwerkelijk gebruikt. In dit “Hybride” model waar we ons 

nu bevinden is de behoefte aan integratie en synchronisatie tussen de 

diverse systemen sterk toegenomen. Koppelvraagstukken tussen cloud-  

en on premise systemen is booming. Wij willen de partner zijn die deze 

vraagstukken oplost, en het liefst met één product dat alles kan!

Wij bieden ‘One tool, Countless solutions’ waarmee software zich aanpast 

aan jouw organisatie – niet andersom. Iedere organisatie heeft zijn eigen 

werkwijze en processen. Het probleem is dat organisaties zich aanpassen 

aan de maatwerk oplossingen / softwarepakketten die ze gebruiken. 

We willen organisaties er juist van overtuigen dat dat niet meer nodig is. 

Wij zorgen ervoor dat de bestaande software oplossingen niet meer de 

leidraad hoeven te zijn en dat organisaties zichzelf kunnen blijven terwijl 

de software mee verandert.



INTEGRATIE & SYNCHRONISATIE

Softwaresystemen 
aan elkaar koppelen was 
nog nooit zo eenvoudig2
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Wij laten systemen met elkaar 
communiceren, volledig 
automatisch, zonder dat u 
daar tijd in hoeft te steken.

Hoeveel systemen gebruikt u binnen uw 

organisatie? En hoe goed communiceren 

deze systemen met elkaar? Moet u nog 

steeds data uit verschillende systemen 

handmatig synchroniseren? Of bent u 

afhankelijk van dure en ingewikkelde 

maatwerkoplossingen? Vergeet dure en 

ingewikkelde oplossingen… BPA Platform 

biedt de oplossing.

Middels BPA Platform kunt u vrijwel iedere 

denkbare applicatie aan elkaar koppelen. 

Zonder ingewikkelde programmeercode of 

dure maatwerkoplossingen kunt u al in slechts 

enkele muisklikken iedere gewenste applicatie aan 

elkaar koppelen.

Synergy

Globe

Online

PDFTOOL
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Het  ontbrekende 
puzzelstukje  
in ERP-integratie

ERP & INTEGRATIES

EN VELE 
ANDERE

Verschillende ERP-systemen maken gebruik van verschillende technologieën en 

methodes om gegevens uit te wisselen. Vaak lijkt de oplossing alleen in dure en 

ingewikkelde maatwerkoplossingen te zitten. Maar wat als het maken van een ERP-

integratie net  zo eenvoudig is als het leggen van het laatste ontbrekende puzzelstukje?

VISMA 
.NET

EXACT 
GLOBE

GLOBE ONLINE

EXACT 
ONLINE

UNIT4
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Voorbeelden:

• U bent er zeker van dat gegevens gevalideerd worden weggeschreven.

• Niet langer handmatig importeren en exporteren van data  

in verschillende systemen.

• Maatwerk is definitief verleden tijd.

• Kennis van API’s of SDK’s en ingewikkelde programmeercode is niet nodig.

• Functionaliteiten zijn middels drag‘n’drop eenvoudig aan elkaar te verbinden.

• Onze integration tools zijn stuk voor stuk gecertificeerde oplossingen.

• Er zijn in veel gevallen geen aanpassingen aan  

bestaande  systemen nodig.

• Informatie altijd en overal in 

al uw systemen up-to-date 

zonder handmatige en 

dubbele invoer.

Eenvoudig uw ERP systeem 
integreren middels drag’n’drop

Onze ERP Integration Tools communiceren op eenvoudige 

wijze met het ERP systeem. Gegevens eenvoudig ophalen 

(lezen) en gevalideerd (terug)schrijven is daarbij heel belangrijk. 

Zonder ingewikkelde programmeercode kunt u dit helemaal 

zelf inrichten. Onze tools groeien eenvoudig mee met updates 

van het ERP systeem. Het beheren van integratieprojecten 

hoeft niet langer complex en kostbaar te zijn.

De keuze voor een ERP systeem moet niet afhankelijk zijn van 

dure maatwerk oplossingen. U moet gebruik kunnen maken 

van een systeem dat zich aan uw wensen aanpast. Snel, simpel, 

kostenbesparend en doeltreffend. Dat is BPA Platform!
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Uw CRM systeem 
eenvoudig integreren 
middels drag‘n’drop

CRM INTEGRATIES

CRM systemen bieden de mogelijkheid om klanten beter in beeld 

te krijgen en helpen bij het opbouwen en onderhouden van 

klantrelaties. Door een koppeling te maken met andere systemen 

kunnen gegevens automatisch gesynchroniseerd en verrijkt worden.

4

SALES-
FORCE

HUBSPOT MS  
DYNAMICS 

CRM

EXACT
SYNERGY

SYNERGY

ORBIS SOFTWARE

ZOHO

https://orbis-software.nl/integratie/crm/salesforce-integreren/
https://orbis-software.nl/integratie/crm/hubspot-integreren/
https://orbis-software.nl/integratie/crm/microsoft-dynamics-crm-integreren/
https://orbis-software.nl/integratie/crm/exact-synergy-integreren/
https://orbis-software.nl/
https://orbis-software.nl/integratie/crm/zoho-integreren/
https://orbis-software.nl/integratie/crm/microsoft-dynamics-crm-integreren/


Voorbeelden:

• U bent er zeker van dat gegevens 

gevalideerd worden weggeschreven.

• Niet langer handmatig importeren en 

exporteren van data in verschillende 

systemen.

• Maatwerk is definitief verleden tijd.

• Kennis van API’s of SDK’s en ingewikkelde 

programmeercode is niet nodig.

• Functionaliteiten zijn middels drag‘n’drop 

eenvoudig aan elkaar te verbinden.

• Onze integration tools zijn stuk voor  

stuk gecertificeerde oplossingen.

• Er zijn in veel gevallen geen aanpassingen 

aan bestaande  systemen nodig.

Een CRM integratie is essentieel  
voor elke onderneming

De mogelijkheden die een koppeling met een CRM 

pakket met zich meebrengt zijn nagenoeg onbegrensd. 

Gegevens worden continu gesynchroniseerd tussen uw 

CRM systeem en gewenste andere interne of externe 

applicaties. Zo blijven gegevens altijd up-to-date en zijn 

handmatige handelingen verleden tijd.

Onze CRM integratie oplossingen communiceren op een 

eenvoudige wijze met uw andere bedrijfssystemen. Zonder 

ingewikkelde code kunt u dit helemaal zelf inrichten. Onze 

oplossingen groeien eenvoudig mee in uw wensen.

Alle essentiele data is real-time beschikbaar. Fouten die 

ontstaan door het handmatig toevoegen 

van gegevens zijn voorgoed verleden 

tijd. Daarnaast bespaart u tijd en 

geld. BPA Platform doet voor u 

de rest. 
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ECOMMERCE & MARKETING

Onderscheid 
 uw onderneming 
van de rest

EN VELE 
ANDERE

HUBSPOTMAIL 
CHIMP

MAGENTO SHOPIFYBOL.COM WOO 
COMMERCE
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Voorbeelden:

• Relatiegegevens bijwerken.

• Orders ophalen en verwerken.

• Nieuwe producten aanmaken  in een webshop.

• Voorraadniveau’s up-to-date houden.

• Prijzen synchroniseren met een ERP systeem.

• Automatisch e-mailcampagnes versturen  

 bij stagnerende voorraden.

• Producten aanbieden bij externe 

verkooppartijen als Bol.com.

• Producten promoten via social media kanalen.

• Automatische synchronisatie van order-, 

relatie-, artikel- en voorraadgegevens  

tussen uw webshop, marketplace en  

andere (interne) systemen.

• Koppel zonder maatwerk of 

technische kennis je webshop 

of een marketplace 

aan een logistieke 

partij voor snellere 

orderverwerking 

en een hogere 

klanttevredenheid.

Door processen te automatiseren, 
strategieën automatisch op te volgen 
en marketingplannen automatisch 
uit te voeren onderscheidt u uw 
onderneming van de rest.

Retail-bedrijven zijn elke dag op zoek naar mogelijkheden om hun 

markt te vergroten, nieuwe producten te  verkopen, meer klanten 

te winnen en hogere omzet te behalen. Er zijn vele eCommerce en 

marketing oplossingen die hierbij een handje helpen, maar deze 

zijn veelal afhankelijk van handmatige input. BPA Platform kan al 

deze processen heel eenvoudig volledig automatiseren.

Producten moeten automatisch online beschikbaar zijn en 

bestellingen vanuit een webshop moeten automatisch verwerkt 

en verzonden worden. Dat de bijbehorende factuur automatisch 

verstuurd wordt en de voorraadniveau’s in uw ERP systeem 

automatisch bijgewerkt worden is vanzelfsprekend. Daarnaast 

moeten producten ook bekendheid krijgen. Er moet een stukje 

marketing worden gedaan. Nieuwsbrieven, aanbiedingen, social 

media posts, advertenties, noem maar op. Ook deze processen 

kunnen volledig geautomatiseerd worden, volledig naar uw eigen 

wens en business rules.
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Maak uw 
verzendproces zo 
eenvoudig mogelijk

LOGISTIEKE INTEGRATIES

Bespaar tijd, geld en onnodige frustraties door uw 

verzendproces volledig te automatiseren. Onze integratie 

oplossingen leggen eenvoudig een koppeling tussen uw 

webshop of ERP systeem en gewenste koeriersdiensten. 

Dit maakt het order-to-dispatch proces vele malen korter.

6
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Voorbeelden:

• Vanuit uw eigen systemen automatisch 

pakketten verzendklaar maken. 

• Bedien uw klanten in uw eigen huisstijl 

met bezorgopties en Track & Trace  

status informatie.

• Het automatisch aanmaken van facturen in 

bijvoorbeeld uw ERP systeem.

• Automatisch genereren van pakbonnen.

• Relaties synchroniseren tussen de 

verschillende interne en externe applicaties.

• Automatisch verwerken van verkooporders.

Eenvoudige koppelen en 
sneller verzenden

Door onze integratie tools in te zetten hoeft u 

niet langer handmatig zendingen per vervoerder 

in te voeren. Orders uit bijvoorbeeld uw 

webshop kunnen automatisch verwerkt worden 

in het ERP systeem en aangemeld worden 

bij de gewenste vervoerder. Dit alles zonder 

handmatige gegevensoverdracht. Daarnaast 

kunnen heel eenvoudig en volledig automatisch 

verzendlabels voor u worden geprint.

P15
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Eenvoudig RPA 
functionaliteit integreren 
in uw interne systemen

DIVERSE ANDERE INTEGRATIES

Heeft u genoeg van dubbele gegevensinvoer? Wilt u de handmatige processen automatiseren? 

RPA Platform is de all in one oplossing voor integratie- en procesautomatisering.  

Geen maatwerk meer, maar één platform met oplossingen voor ieder proces.
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Voorbeelden:

• Automatisch BTW-nummer controleren bij het 

invoeren van een nieuwe relatie.

• Automatisch kalenderitems, taken en todo’s 

aanmaken in Outlook.

• Automatisch contacten synchroniseren  

tussen Outlook en uw interne systemen.

• Binnengekomen e-mails automatisch  

registreren in het ERP systeem.

• Transactie informatie ophalen van  

uw Nederlandse zakelijke rekening(en).

• Automatisch bankboekingen aanmaken  

in uw ERP systeem. 

• Verstuur automatisch Tikkie betaalverzoeken bij 

facturen, declaraties, abonnementen en meer.

Wij bieden integratie- en 
automatiseringsoplossingen voor een 
breed scala aan software en systemen.

RPA Platform is een gecertificeerd platform voor alle integratievraagstukken 

tussen diverse (interne) systemen. Alle ODBC- of API-benaderbare systemen 

kunnen eenvoudig gekoppeld worden. Nieuwe integratie functionaliteiten 

voor elke integratie en RPA toepassing worden automatisch toegevoegd.  

Zo zijn processen snel aan te passen wanneer deze veranderen. Daarbij 

is vrijwel geen technische kennis nodig. RPA integreren betekent: 

Kostenefficiëntie, tijdwinst, minder fouten, hogere kwaliteit, 

verbetering van resultaten, hogere werknemerstevredenheid etc.
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Het handmatig 
invoeren en 
verzamelen van 
data is al lang 
niet meer van 
deze tijd!

DOCUMENTEN & RAPPORTAGES
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Voorbeelden:

• Automatisch meertalige PDF-facturen 

genereren en versturen.

• Automatisch betalingsherinneringen 

aanmaken en per e-mail versturen.

• Automatisch omzetrapportages 

genereren en verspreiden.

• Automatisch genereren en distribueren van 

garantieformulieren, onderhoudscontracten, 

service-documenten of producthandleidingen.

• Automatisch genereren en 

afdrukken van verzendetiketten.

• Automatisch genereren en distribueren 

van EDI, XML, UBL-documenten.

• Automatisch genereren van 

managementrapportages.

Genereer en distribueer 
volledig automatisch alle 
documenten en rapportages

Hoe vaak per dag maakt u nog handmatig Excel-lijsten, 

Word-documenten of notities? Gevuld met gegevens uit 

verschillende systemen. En hoeveel tijd kost u dit? Stelt u 

zich eens voor dat al deze handmatige processen volledig 

automatisch verlopen… dat scheelt u dagelijks veel tijd en geld.

BPA Platform kan de stroom van creëren, distribueren en 

managen van bedrijfsdocumenten volledig automatiseren. 

Daar is geen enkele handmatige handeling meer bij nodig!

SAP
CRYSTAL 
REPORTS

MICROSOFT 
REPORTING 
SERVICES

PDFEXCEL WORD
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Communiceert uw 
softwaresysteem met u?
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ALERTS & NOTIFICATIES

In een digitaal tijdperk is het real-
time voorzien van informatie 
haast niet meer weg te denken.

We kunnen niet meer zonder real-time informatie. Gaat een 

proces stuk  dan moeten we direct op de hoogte zijn. Staat 

een order klaar om geleverd  te worden, dan moet de klant dit 

weten. Iedere belangrijke gebeurtenis  moet direct zichtbaar 

gemaakt worden. Maar dan wel volledig automatisch!

Uw klant moet het weten. Klanten verwachten dat u ze 

op de hoogte houdt en actief informeert 24-7, 365 dagen 

per jaar. Maar ook u wilt  op de hoogte blijven. Stagneren 

processen? Dan wilt ook u automatisch geïnformeerd 

worden. Of dit nu per e-mail, sms of wat dan ook is maakt 

niet uit. Als het maar accuraat en automatisch gebeurt.

CHATSMS E-MAIL PORTAL

Voorbeelden:

• Een order staat klaar voor verzenden.

• Automatisch de klant informeren  

over openstaande betalingen.

• Automatisch informeren dat eerder  

bestelde producten weer op voorraad zijn.

• Afspraak reminder 24 uur vooraf sturen.

• Leveranciers informeren dat afgegeven 

levertijden niet gehaald worden.

• Een waarschuwing sturen wanneer  

voorraden stagneren of te snel slinken.

• Een klant heeft niet op tijd betaald.

• Monitoren & bewaken van interne processen.

• Performance en KPI notificaties.

• Product prijswijzigingen monitoren.

• Contractvernieuwing notificaties versturen.
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PORTAL PLATFORM

Breng mensen, informatie 
en activiteiten bij elkaar

10

/portal-platform

Hoe kunnen we op een eenvoudige én veilige manier informatie 

uit onze verschillende interne systemen delen met onze relaties 

of medewerkers? Met Portal Platform richt u snel, eenvoudig, 

flexibel én veilig uw eigen web-based portals in. Ook de 

integratie met uw backoffice-systemen is eenvoudig gemaakt.

ORBIS SOFTWARE
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Portal Platform biedt eindeloze portal 
mogelijkheden met onbeperkte flexibiliteit

Met de globalisering van het bedrijfsleven en de snelheid waarmee de competitieve 

omgeving kan veranderen, zijn organisaties steeds vaker op zoek naar manieren 

om diverse bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen. Het wordt steeds meer 

noodzakelijk om informatie 24/7 met elkaar te delen en uit te wisselen. Zo zijn er specifieke 

informatiebehoeften van bijvoorbeeld klanten, leveranciers of medewerkers. Hiervoor 

worden met name webportalen ingezet. 

Bedrijfsprocessen blijven zelden binnen uw eigen 

organisatie. Met behulp van een webportaal 

verwijdert u knelpunten in de communicatie 

met relaties binnen én buiten de organisatie. 

Deel eenvoudig en veilig documenten, krijg 

beter inzicht in managementinformatie en 

verbeter de klantgerichtheid terwijl u ook nog op 

softwarelicenties bespaart. 

Portal Platform biedt eindeloze portal 

mogelijkheden met onbeperkte flexibiliteit. 

Zo kunt heel eenvoudig bijvoorbeeld een 

klantenportaal, medewerkersportaal, 

cliëntenportaal, studentenportaal, 

projectenportaal of supportportaal opzetten. 

Portal Platform is een volledig aanpasbare portal 

die alles bij elkaar brengt. Zo kunt u op een 

moderne, veilige en eenvoudige manier informatie 

delen met al uw relaties of medewerkers.



WORKFLOW PLATFORM

Elimineer chaos,
Manage al uw werk
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Organiseer uw dagelijkse werkzaamheden 

vanuit één omgeving. Deel informatie met 

uw collega’s en monitor al uw kritische 

processen vanuit uw persoonlijke cockpit. 

Workflow platform werkt naadloos samen 

met al uw andere systemen.

https://orbis-software.nl/


/workflow-platform
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Definieer het platform dat 100% aansluit op uw wensen!

Download gratis definities

Workflow Platform is een modern en veilig 

systeem dat uw werknemers toegang 

geeft tot één centrale omgeving waar 

al hun taken beheerd en gemanaged 

worden. Visuele user-interface Zie in één 

oogopslag wat de status van een workflow 

is en wat er van u verwacht wordt, ook op 

uw tablet. Eenvoudig aanpasbaar Pas 

uw workflows en uw organisatie snel aan 

op een voortdurend veranderende markt. 

Webservice API Integreer uw Workflow 

Platform naadloos met alle andere systemen 

zoals uw ERP-, HR-, CRM– of marketing 

systeem.  

Dynamische rapportages Integreer de 

gangbare rapportagetools als SQL Server 

Reporting Services of SAP Crystal Reports 

voor al uw rapportages. Eenvoudig 

uit te breiden Wilt u meer processen 

optimaliseren of willen andere afdelingen 

ook slimmer gaan werken? Uw Workflow 

Platform is gemakkelijk uit te breiden 

met extra workflows of gebruikers. Snel 

operationeel Download voorgedefinieerde 

workflows en start meteen of download 

gratis een complete oplossing van onze 

marketplace. Bouw uw eigen processen in 

uren of dagen en niet in weken of maanden.

Kies een voorgedefinieerde workflow uit onze 

bibliotheek en pas deze aan op uw eigen 

werkwijze. Of definieer uw eigen workflows, hoe 

complex deze ook zijn. Op zoek naar een complete 

oplossing? Bezoek de Orbis Marketplace.

De voordelen:
• Al uw werkzaamheden gestructureerd  

en overzichtelijk in één systeem.

• Ieder bedrijfsproces loopt via een 

gestructureerde route. Hierdoor worden 

geen stappen, acties en informatie vergeten.

• In één oogopslag zijn alle werkzaam- 

heden direct inzichtelijk.

• Automatisch workflows starten  

op het moment dat dat nodig is.

• Capaciteit is beter te plannen.

• Medewerkers kunnen elkaars werk 

makkelijker overnemen.

• Alle acties worden geregistreerd en zijn  

voor iedereen beschikbaar.U beschikt  

te allen tijde over een volledige historie. 

• Flexibel inrichten van processen.

• Het is mogelijk om externen (klanten, 

leveranciers, etc.) bij uw processen  

te betrekken.

https://orbis-software.nl/workflow-platform/


Ga 
efficiënter 
om met  
uw e-mail!

MAIL TEMPLATE

Aan het huidige gebruik van e-mail binnen organisaties 

kleven onnodig veel risico’s en nadelen. Mail Template 

biedt juist dat ontbrekende puzzelstukje in de 

zoektocht naar een gestructureerde e-mailomgeving.

/workflow-platform
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https://orbis-software.nl/workflow-platform/mail-template/
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De voordelen:

• Alle e-mails worden geregistreerd op relatie.

• E-mails zijn voor iedereen toegankelijk.

• Informatie zit niet meer in persoonlijke mailboxen.

• Alle werkzaamheden zijn direct inzichtelijk.

• Doordat alles gekoppeld is hoeft u nooit  

meer tussen systemen te switchen.

• Betere prioritering.

• Geen enkel detail of informatie gaat meer verloren.

• Capaciteit is beter te plannen.

• Werkzaamheden en todo’s kunnen  

eenvoudig overgenomen worden.

Eén omgeving waarin al het
e-mailverkeer wordt gecentraliseerd

Onderzoeken laten zien dat traditionele e-mail een stuk schadelijker 
voor onze focus en productiviteit is dan we ooit dachten!

In Mail Template komt e-mail niet langer binnen in iemand zijn 

persoonlijke mailbox, maar in 1 centraal systeem. Dit systeem is 

zo ingericht dat e-mail nog steeds persoonlijk en afgeschermd 

kan blijven, maar veel eenvoudiger te delen is met andere 

medewerkers of groepen. E-mail conversaties kunnen ook 

eenvoudiger aan een ander persoon worden toegewezen. 

Geen CC of BCC meer! Geen Forwards meer! Conversaties 

worden netjes samengevat in één werkstroom...

Mail Template biedt één omgeving waarin al het e-mailverkeer 

 wordt gecentraliseerd. Zo gaat geen enkel detail meer verloren. 

% % % % %13 30 50 75 80
Meer dan 13% 

van  alle e-mails 

zijn  irrelevant en 

doelloos.

Bijna 30% van onze 

werktijd spenderen 

we  aan het lezen, 

sorteren, archiveren, 

beantwoorden  en 

deleten van e-mail.

Het gebruik van 

e-mail  is een hoge 

kostenpost binnen 

organisaties.

We zijn gemiddeld   

3/4 werkdag aan focus 

 en kostbaar tijdsverlies 

 per week kwijt.

Meer dan 80% van 

de medewerkers 

houdt het tempo 

van binnenkomende 

e-mail niet bij.
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ONZE PARTNERS

Onze partners 
 staan voor u klaar
om ook uw processen  
te automatiseren

Distributie  
door meer dan
70 partners

Bedrijven besparen 
jaarlijks miljoenen door 
procesautomatisering
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In de loop der jaren hebben we een netwerk van professionele 

partners opgebouwd. Meer dan 70 partners in de hele Benelux 

staan klaar om u te adviseren over de toepasbaarheid van al 

onze oplossingen.

Onze partners zijn in staat om BPA Platform op een goede 

manier te installeren en voor u de gewenste taken te 

definiëren. Zij zorgen ervoor dat iedere individuele klant snel 

de gewenste oplossing krijgt, gekoppeld aan de bestaande 

informatiesystemen en applicaties. 

 Neem gerust contact op met een van onze partners voor 

meer informatie, of volg één van de gratis online webinars. 

Kijk op onze website https://orbis-software.nl voor een volledig 

overzicht van alle partners, webinars en events. 

Onze oplossingen worden 
uitgeleverd middels een wereldwijd 
hoog opgeleid partnerkanaal.

Onze gegevens

Orbis Software Benelux BV

Geldropseweg 250

5643 TR Eindhoven, Nederland

Tel: +31 (0) 40 290 1640

E-mail: verkoop@orbis-software.nl

Website: https://orbis-software.nl/

https://orbis-software.nl
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