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Com rotinas menores, margens reduzidos e maior concorrência, os prestadores de 
serviços de impressão estão sendo desafiados a encontrar formas de implementar 
fluxos de trabalho mais eficientes e ainda atender às expectativas de seus clientes 
com tempos de resposta mais rápidos.

Habilitando Lojas Web de auto-serviço
para Pedidos Sob Demanda de Impressão Personalizada
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Web-to-Print com 
StoreFlowTM

O XMPie StoreFlow™ permite que os provedores de 
impressão, agências criativas, e departamentos de 
marketing das empresas, con�gurem rapidamente portais 
Web, completos com carrinho de compras integrado, 
processamento de pagamento e as capacidades de 
entrega, para encomendar virtualmente qualquer tipo de 
documento. Os portais StoreFlow podem ser facilmente 
personalizados com a marca para que pareçam uma 
extensão do site de um empresa. O StoreFlow permite 
criar portais que suportam a seleção e personalização de 
documentos de um catálogo, assim como de documentos 
carregados por visitantes.

O StoreFlowTM atende as 
necessidades de seus negócios

Solução Web-to-Print completamente 
out-of-the-box
Altamente personalizável para apoiar a 
imagem da marca exclusiva de seu cliente 
Automação de �uxo de trabalho para uma 
produção e�ciente
Aberta, extensível e robusta
Nenhum pagamento por uso - você é o 
proprietário!
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Carregamento de 
Documentos pelos Visitantes
O StoreFlow™ suporta o carregamento de 
arquivos de Microsoft™ Word, PowerPoint e PDF 
por visitantes da loja. Tais documentos 
carregados podem ser combinados com outros 
documentos que estão disponíveis no catálogo 
da loja. Os clientes também podem escolher a 
opção de encadernação através de 
pré-visualizações realistas dos métodos de 
encadernação selecionados.

Automatizar para aumentar 
a eficiência operacional
Um negócio bem sucedido depende da 
automação para gerenciar e�cientemente a 
grande quantidade de trabalhos a curto prazo 
que chegam através do portal web e manter suas 
impressoras digitais rolando. Com o StoreFlow, 
os clientes podem de�nir �uxos de trabalho 
totalmente digitais e automáticos para 
completar ordens reduzindo os custos e 
evitando erros humanos.

XMPie Faz com que Funcione!
O StoreFlow™ oferece uma experiência interativa na qual os clientes da loja podem carregar e trabalhar com os 
seus próprios documentos, bem como procurar um catálogo existente e selecionar, personalizar e encomendar 
impressão dinâmica e documentos de e-mail. Construído sobre a plataforma do servidor XMPie uProduce™, que 
lhe serve de repositório de documentos e motor de personalização, o StoreFlow™ é uma solução "chave na mão" 
individual que permite que a sua empresa gerencie um número ilimitado de lojas Web de marca exclusiva.
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Seleção de Documentos do 
Catálogo pelos Visitantes
Os visitantes podem navegar facilmente no 
catálogo de produtos onde eles podem 
personalizar o documento �nal inserindo 
informações em convenientes formulários 
baseados na web. O StoreFlow™ permite que os 
clientes selecionem atributos de produção, tais 
como substrato, acabamento e encadernação e 
métodos de entrega. Os pagamentos podem ser 
processados por meio de operações padrão de 
cartão de crédito ou através de outros métodos 
de cobrança pré-de�nidos.

Para que o seu negócio prospere neste ambiente acelerado, 
você precisa de uma solução �exível e fácil de usar que irá se 
adaptar às suas necessidades, aumentar a e�ciência do �uxo de 
trabalho e ajudá-lo a permanecer à frente da concorrência. O 
XMPie   StoreFlow™ tem todas as ferramentas e funcionalidades 
necessárias para ajudá-lo a criar lojas Web-to-print e portais de 
marketing rentáveis que podem ajudá-lo a reduzir os custos 
para adquirir, processar e completar pedidos para documentos 
enviados pelos clients ou documentos que são selecionados a 
partir de uma catálogo. Os clientes podem navegar nesses sites 
de alto valor com facilidade e desfrutar de um experiência de 
compras self-service. 

Um dos principais contribuintes para o crescimento do 
mercado de Web-to-print é o número crescente de clientes 
com experiência na Web que estão mais dispostos do que 
nunca em fazer pedidos de impressão on-line. Portanto, se o 
seu foco está em soluções de marketing sob demanda B2B ou 
ofertas B2C, o Web-to-print é uma solução inteligente os 
prestadores de serviços de impressão que procuram expandir 
as operações de negócios, melhorar a e�ciência, e melhorar o 
relacionamento com seus clientes.

Visitantes do Portal Web podem navegar pelo 
catálogo do portal ou enviar seus próprios documentos 
para produção. Ao selecionar um documento do 
catálogo, se disponibiliza um vasto conjunto de recursos 
de personalização e individualização, com uma intuitiva 
interface de usuário. Além disso, pode selecionar as 
características de produção como o meio de impressão e 
a encadernação. Os preços re�etem adequadamente as 
escolhas do visitante do portal.Administradores do Portal Web criam o catálogo do portal selecionando 

documentos do repositório uProduce, e para cada documento desses, podem de�nir o 
preço, opções de personalização interativa que estarão disponíveis para os visitantes 
do portal, e muitos mais controles de back o�ce so�sticados para os processos de 
produção e aprovação. Além disso, o administrador do portal de�ne as opções 
disponíveis para os documentos enviados pelos visitantes, incluindo dimensões, 
encadernações, propriedades de visualização, e preços.

Os Designers de Documentos facilmente criam modelos de documentos 
gra�camente ricos usando o uCreate™ Print, um plug-in para o Adobe® InDesign®. 
Áreas no documento que serão personalizadas pelo cliente on-line são marcadas 
como elementos variáveis dentro do InDesign. Estes podem incluir imagens, grá�cos e 
tabelas. Os modelos de documentos depois são carregados para o sistema XMPie 
uProduce que serve o portal, e onde o administrador do portal pode publicá-los no 
catálogo do portal.
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