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Met kortere reeksen, krimpende marges en een hogere concurrentie worden 
aanbieders van printerservices uitgedaagd om manieren te vinden voor het 
implementeren van meer efficiënte workflows terwijl nog wel voldaan wordt aan 
de verwachtingen van de klant betreffende een snellere uitvoeringstijd.

Mogelijk Maken van Webwinkels met Zelfbediening 
voor Bestellen Op Verzoek van gepersonaliseerd printen
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Web-to-Print met 
StoreFlowTM

XMPie StoreFlow™ stelt printproviders, creatieve 
bureaus en zakelijke marketingafdelingen in staat 
om snel webportals op te zetten, compleet met 
geïntegreerd winkelwagentje, betalingsverwerking 
en verzendcapaciteiten, voor het bestellen van 
vrijwel elk type document. StoreFlow-portals 
kunnen gemakkelijk aan een merk gekoppeld 
worden zodat dit aanvoelt als een uitbreiding van de 
bedrijfswebsite. StoreFlow maakt het creëren van 
webportals mogelijk die de selectie en aanpassing 
van documenten uit een catalogus ondersteunen 
alsook van door bezoekers ge-uploade documenten.

StoreFlowTM Voldoet aan 
Uw Bedrijfsbehoeften

Volledige Web-to-Print-oplossingen die 
direct kan worden gebruikt
In sterke mate aanpasbaar voor het 
ondersteunen van de unieke merken van 
uw klanten
Automatisering van work�ow voor 
e�ciënte productie
Open, uitbreidbaar en robuust
Geen betalingen per gebruik - u bent de 
eigenaar!
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  Webportal

Serviceprovider van Print Koper van Print

Aanbieden van documenten 
door bezoeker van portal
StoreFlow™ ondersteunt het uploaden van 
Microsoft™ Word-, PowerPoint- en PDF-bestanden 
door winkelbezoekers. Dergelijke ge-uploade 
documenten kunnen worden gecombineerd met 
andere documenten die beschikbaar zijn in de 
winkelcatalogus. Klanten kunnen tevens een 
selectie maken uit een aantal bindopties met 
realistische voorbeeldweergaven van de gekozen 
bindmethode.

Automatiseren voor verbeterde 
operationele efficiëntie
Een succesvol bedrijf vertrouwt op automatisering 
om op een e�ciënte manier om te gaan met de vele 
taken op korte termijn die door haar webportal 
komen om haar digitale persen aan het draaien te 
houden. Met StoreFlow kunnen klanten work�ows 
met meerdere stappen de�niëren waarmee een 
volledig digitale werking zonder aanrakingen 
mogelijk wordt bij het uitvoeren van bestellingen, 
om zo kosten te besparen en menselijke fouten te 
voorkomen.

XMPie Laat het Werken!
StoreFlow™ voorziet in een interactieve ervaring waarbij winkelklanten hun eigen documenten kunnen uploaden en 
hiermee kunnen werken en tevens door een bestaande catalogus kunnen bladeren en dynamische print- en 
e-maildocumenten kunnen selecteren, aanpassen en bestellen. StoreFlow™, gebouwd bovenop het XMPie uProduce™-
serverplatform, dat dient als de documentenbron en personalisatiemachine daarvan, is een enkelvoudige en 
kant-en-klare oplossing die uw bedrijf in staat stelt om een onbeperkt aantal webwinkels met unieke merken te beheren.
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Documentselectie uit een 
catalogus door bezoeker van 
portal
Bezoekers kunnen gemakkelijk door de producten-
catalogus navigeren, waar zij het uiteindelijke 
document kunnen aanpassen door het invoeren van 
informatie in gemakkelijke webformulieren. Met 
StoreFlow™ kunnen klanten productiekenmerken 
selecteren, zoals media, afwerking en binden en 
uitvoering bij postproductie. Kassabetalingen 
kunnen worden verwerkt via standaard credit-
cardtransacties of via andere vooraf gede�nieerde 
zakelijke factureringmethoden.

Om uw bedrijf te laten bloeien in deze snelle omgeving, hebt u 
een �exibele en gemakkelijk te gebruiken oplossing nodig die 
zich aanpast aan uw behoeften, de e�ciëntie van de work�ow 
verhoogt en u helpt om uw concurrentie voor te blijven. 
XMPie  StoreFlow™ beschikt over alle tools en functionaliteit 
die nodig is om u te helpen bij het creëren van winstgevende 
Web-to-print-webwinkels en marketingportals die u kunnen 
helpen bij het reduceren van de kosten voor het verwerven, 
verwerken en en voert bestellingen uit voor door klanten 
ingediende documenten die worden geselecteerd uit een 
catalogus. Klanten kunnen met gemak door deze 

hoogwaardige sites navigeren en kunnen genieten van een 
bestelervaring met zelfbediening. 

Het toenemende aantal gewiekste webclients die meer dan 
ooit bereid zijn om printorders online te plaatsen, leveren 
een grote bijdrage aan de groei van de Web-to-print-markt. 
Dus, of uw focus nu ligt bij B2B-oplossingen voor 
marketing-op-verzoek of bij B2C-aanbod, Web-to-print is een 
slimme oplossing voor printers die proberen om de 
bedrijfsactiviteiten uit te breiden, de e�ciëntie te verbeteren 
en de relaties met hun klanten te versterken.

Documentenontwerpers creëren gemakkelijk documentsjablonen die rijk zijn aan 
gra�sche voorstellingen met gebruik van uCreate™ Print, een plug-in voor Adobe® 
InDesign®. Gebieden in het document die aangepast of gepersonaliseerd worden door 
de online klant, worden gelabeld als variabele elementen binnen InDesign. Dit kan 
afbeeldingen, gra�eken en tabellen omvatten. De documentsjablonen worden 
vervolgens ge-upload naar het XMPie uProduce-systeem dat het portal bedient, en 
waar de beheerder van het portal ze kan publiceren in de catalogus van het portal.

Beheerders van het webportal maken de catalogus van het portal door het 
selecteren van documenten uit de uProduce-repository, en kunnen voor elk van die 
documenten de prijs de�niëren, alsook interactieve aanpassingsopties die beschikbaar 
zijn voor de bezoekers van het portal, en vele geavanceerde backo�ce-regelingen 
voor de productie- en goedkeuringsprocessen. Bovendien de�nieert de beheerder van 
het portal de opties die beschikbaar zijn voor door bezoekers ingediende 
documenten, inclusief afmetingen, bindingen, voorbeeldeigenschappen en prijs.

Bezoekers van het webportal kunnen door de 
catalogus van het portal navigeren of hun eigen 
documenten voor productie indienen. Bij het 
selecteren van een catalogusdocument, is een rijke 
reeks aanpassing- en personalisatiefuncties met een 
intuïtieve gebruikersinterface beschikbaar. 
Bovendien kunnen productiekenmerken, zoals 
media of binding, worden geselecteerd. De prijs 
geeft op de juiste manier de keuzes van de 
bezoeker van het portal weer.
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