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StoreFlow

Een alles-in-één web-to-print-oplossing
 met ingebouwde prepress-automatisering

BEPERK DE OVERHEAD EN VERLAAG DE 

KOSTEN VOOR ELKE DRUKWERKOPDRACHT

XMPie StoreFlow™  is een integrale state-of-the-art 
web-to-print-softwareoplossing voor het opzetten en 
beheren van online winkels en marketingportals. 
Dankzij ingebouwde prepress-automatisering brengt 
StoreFlow u de efficiëntie van een volledig 
geautomatiseerde, 'touchless' workflow.

MEER MOGELIJKHEDEN, MEER CONTROLE

Met StoreFlow kunnen eindgebruikers hun eigen 
statische documenten eenvoudig uploaden en 
bestellen, of variabele documenten via een 
winkelcatalogus selecteren en bestellen. Ook kunnen 
klanten variabele en statische pagina's binnen één 
document combineren, wat mogelijkheden biedt voor 
uiteenlopende producten, van flyers en brochures tot 
katernen en nog veel meer. Dankzij de mogelijkheid 
van gepersonaliseerde omslagen, dynamische 
tabbladen en andere maatwerkopties beschikt u over 
een ongeëvenaarde veelzijdigheid en toegevoegde 
waarde bij het produceren van klantorders.

GEMAAKT VOOR GROEI

Met het XMPie-erfgoed aan robuuste oplossingen en 
innovaties op het gebied van web-to-print, dynamisch 
publiceren en cross-media marketing zijn 
grafimediabedrijven, huisdrukkerijen en service 
bureau’s verzekerd van een kosteneffectief traject 
voor het opschalen van hun activiteiten naarmate 
hun bedrijf groeit.

•  KRACHTIGE DOCUMENTWORKFLOW VOOR WEB-TO-PRINT  

•  PREPRESS-AUTOMATISERING VOOR SNELLE 

PRODUCTIEDOORLOOP

•  HANDIG INRICHTEN EN ONDERHOUDEN VAN WINKEL 

•  JDF- EN JMF-COMPATIBELE WORKFLOW 

•  UPGRADEBARE  OPLOSSING BESCHIKBAAR 
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Effi ciënte end-to-end workfl ow 
StoreFlow is een geavanceerde web-to-print-oplossing die zowel sjabloongestuurde variabele documenten als statische, door 
de gebruiker aangeleverde Microsoft® Word-, PowerPoint- en Adobe® PDF-indelingen ondersteunt. Voor variabele documenten 
maakt StoreFlow gebruik van XMPie’s bewezen XLIM® documentindeling en compositie-engine met een gebruiksvriendelijke 
creatieve workflow, met behulp van Adobe® InDesign® en XMPie uCreate™ Print. StoreFlow automatiseert de opdrachtverwerving 
en implementeert efficiënte workflowprocessen zonder dat dit ten koste gaat van belangrijke functionaliteit, zodat bedrijven of 
huisdrukkerijen  kosteneffectieve web-to-print-winkels kunnen opzetten en snel online brengen.

GEAVANCEERDE, INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING
StoreFlow ondersteunt de nieuwste browsers en werkomgevingen, zodat u kunt blijven voldoen 

aan de huidige bruikbaarheidsnormen voor het internet. Een gebruiksvriendelijke, intuïtieve GUI 

biedt uw klanten het voordeel van een eenvoudige en vertrouwde e-commerce-ervaring. 

Winkelbeheerders kunnen de weergave en branding van een webwinkel eenvoudig afstemmen 

op de huisstijl van het bedrijf van de klant. 

INRICHTING EN ONDERHOUD WEBWINKEL 
Met het StoreFlow-beheerdashboard kunnen operators eenvoudig webwinkels inrichten en 

beheren. Stap door een aantal instellingspagina's om de basisinformatie voor de winkel te 

definiëren, het uiterlijk op te geven en de winkel snel online te krijgen. Productcatalogi kunnen 

eenvoudig worden samengesteld op basis van documentsjablonen die zijn gemaakt met behulp 

van XMPie uCreate Print, dat binnen Adobe InDesign wordt uitgevoerd. Selecteer een sjabloon, 

specificeer welke variabelen een klant kan aanpassen, en definieer de productie- en 

verwerkingsparameters.

StoreFlow maakt gebruik van productprofielen, waarin beheerders algemene 

producteigenschappen kunnen definiëren, zoals prijsstelling en productieparameters die van 

toepassing zijn op een groep producten. Deze eigenschappen worden automatisch overgebracht 

op producten in de winkel die het relevante productprofiel hebben, wat tijd bespaart en fouten 

voorkomt. Voor de nodige flexibiliteit kunnen beheerders per product selectief bepalen welke 

parameters worden overgenomen en welke worden gewijzigd.

E-COMMERCE-ERVARING EINDGEBRUIKER 

• Intuïtieve online winkelervaring

• B2B-winkels in eigen huisstijl

• B2C-winkels met zelfregistratie 

• Eenmalige aanmelding met uw Facebook-account

• Nauwkeurig voorbeeld van het voltooide product, 

inclusief omslagen en tabbladen

• Directe prijsopgave tijdens bestellen

• Integratie van LivePerson® chat functie voor 

proactieve interactie met winkelbezoekers

• Nabestellen met één klik

• Veilig

DOCUMENTWORKFLOW

• Geavanceerde documentverwerking met behulp 

van XMPie met Adobe-workfl ow

• Browsergebaseerde bestandsverzending door 

eindgebruiker (Microsoft Word, Powerpoint en 

PDF)

• Directe conversie naar PDF en prefl ight 

• Aanpassing en personalisering vanuit 

sjablooncatalogus

• Statische en gepersonaliseerde documenten 

combineren tot samengestelde documenten

• Direct WYSIWYG-voorbeeld

BEHEER EN INRICHTING 

• Weergave aanpasbaar aan huisstijl

• Onbeperkt aantal winkels met onbeperkte 

productsjablonen

• Productprofi elen voor het defi niëren van algemene 

producteigenschappen, prijsstelling, enz.

• Eenvoudig in te richten, gemakkelijk te 

onderhouden

• Ondersteuning voor promotiecodes, coupons en 

kortingen

• Kant-en-klare meertalige winkels: Engels, Spaans, 

Frans, Italiaans, Duits, Portugees

• Adobe InDesign-workfl ow voor het maken 

van sjablonen met behulp van XMPie XLIM-

documentindeling

• Begeleide, stapsgewijze inrichting webwinkel

HOOGTEPUNTEN

Eindgebruikers kunnen onmiddellijk 
nauwkeurige voorbeelden van voltooide 
producten bekijken, inclusief afwerkopties, 
omslagen en tabbladen.
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Ingebouwde automatisering

FreeFlow-automatisering van 
prepress-workflow 

StoreFlow

uStore
Robuuste web-to-print

StoreFlow combineert XMPie’s 
bewezen uStore- en uProduce-
technologieën met Xerox 
FreeFlow-automatisering om 
een volledig touchless 
workflow te bereiken.

VOLLEDIGE AUTOMATISERING VAN DE PRODUCTIE
StoreFlow is voorzien van de Xerox FreeFlow-automatiseringsmodule. Dit houdt in dat 

winkelbeheerders meertraps workflows kunnen definiëren voor het automatiseren van 

impositie, het toevoegen van snijtekens, kleurstroken en watermerken, het roteren en 

invoegen van pagina's, enz. – alles wat nodig is om opdrachten op efficiënte wijze voor te 

bereiden voor het productieproces.

JDF-COMPATIBILITEIT EN OPDRACHTKAARTEN
Elke afdrukopdracht die in StoreFlow wordt gemaakt, gaat vergezeld van een 

automatisch gegenereerde JDF-opdrachtkaart, zodat de opdracht heel 

eenvoudig via JDF-compatibele apparaten kan worden verwerkt. Dankzij deze JDF-

mogelijkheden kunnen grafimediabedrijven, huisdrukkerijen en service bureau’s profiteren 

van meer automatisering, hogere snelheid, grotere kostenefficiëntie en meer 

gebruiksgemak. StoreFlow’s JDF-systeem is gevalideerd in combinatie met Xerox FreeFlow 

Process Manager®. Daarom kunnen gebruikers die al met FreeFlow Process Manager werken, 

nu naadloos integreren met StoreFlow.

Xerox FreeFlow-automatisering wordt als standaardfunctie in een bundel met 
StoreFlow geleverd.

XMPie uStore blijft met reuzenschreden vooruitgaan en is 
hard op weg om een van de meest intuïtieve, flexibele en 
uitbreidbare oplossingen voor het uitbreiden van een 
printbedrijf en het verbeteren van de operationele efficiëntie 
te worden…

 Will Furphy,  Managing Director bij Technique, Melbourne, Australië

ZAKELIJKE INTERACTIE  

• Op rollen gebaseerde gebruikersbevoegdheden 

• Fiatteringsworkfl ows op managersniveau

• Ondersteuning voor deelleveringen en 

meerdere afl everadressen

• Wereldwijde valutaondersteuning

• Directe prijsopgave van UPS en FedEx 

• Automatische pakbon

• Factureermethoden: IO, creditcard en PayPal

• Aanpasbare ontvangstbewijzen en 

e-mailmeldingen

• Belastingberekeningen factuur-/verzendadres

HOOGTEPUNTEN

OPDRACHTBEHEER

• Algemeen overzicht van bedrijfs- en 

productieactiviteiten

• Dashboard voor volledige controle en tracering

• Activiteitenrapporten met draaitabellen, 

diagrammen en grafi eken

• Prijsstellingstabellen in Excel met ingebouwde 

prijsstellings-engine

• Plug-in voor externe prijsstellings-engine voor 

integratie met MIS-systemen

AUTOMATISERING

• Compatibel met JDF/JMF 

 (JDF-proces met opdrachtspecifi catie)

• Gebundeld met Xerox FreeFlow Connect voor 

prepress-automatisering

• Impositie, streepjescodes, drukmarkeringen en 

andere prepress-processen

• Integratie met Xerox FreeFlow Process Manager

UITBREIDBAARHEID

• Optionele Adobe InDesign-compositie-engine

• Exporteren naar XML 

• Optionele SDK met uitgebreide API's

• Schaalbare serverarchitectuur ondersteunt 

fouttolerante implementatieoplossingen via 

optionele upgrades
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HARDWARE/SOFTWARE-VEREISTEN

uProduce Server met StoreFlow

CPU

• Twee (2) fysieke Intel Xeon Quad-Core 

• 8 GB RAM

Opslag harde schijf

•  Twee 500 GB harde schijven in RAID 1 (mirroring)-

confi guratie met twee partities:

Partitie C: besturingssysteem (80 GB)

Partitie D: XMPie-toepassingen en opdrachtopslag

Algemene vereisten

• Gigabit Ethernet-adapter

Software-vereisten:

•  Windows Server® 2008 R2 (64-bits) Standard Edition SP1 

of hoger

•  Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition met 

Advanced Services of Microsoft SQL Server 2008 R2 

Standard edition

Systeemeisen voor PC-hulpprogramma's:

uCreate Print

Windows

• Intel® Core™ 2 Duo of hoger

•  Windows XP Professional 32-bits editie SP3 of Windows 7 

Professional  32/64-bits editie SP1 of hoger

Macintosh

•  MacIntel 2,0 GHz

•  MAC OS X 10.6 of 10.7 of 10.8

Algemene vereisten

• 4 GB RAM

• 250 GB Serial ATA harde schijf

• Gigabit Ethernet-adapter

•  Voor uCreate Print is Adobe InDesign CS4, CS5, CS5.5 of 

CS6 vereist

uPlan

• Intel® Core™ 2 Duo of hoger

•  Windows XP Professional 32-bits editie SP3 of Windows 7 

Professional  32/64-bits editie SP1 of hoger

• 4 GB RAM

• 250 GB Serial ATA harde schijf

• Gigabit Ethernet-adapter

Systeemvereisten server:

StoreFlow-confi guratie

uStore

uProduce XLIM

uCreate Print

uPlan

Xerox FreeFlow 
Connect Module

Integratie met Xerox 
Process Manager* 

Adobe InDesign Server optioneel

uStore Connect® optioneel

uProduce-API's optioneel

St

StoreFlow-configuratie

* Xerox Process Manager® kan afzonderlijk worden aangeschaft.

Lees meer over het complete programma 

XMPie-producten. Ga naar www.xmpie.com 

E-mail: marketing@xmpie.com

www.xerox.com www.xmpie.com

© 2012 XMPie®, A Xerox Company. Alle rechten voorbehouden. XMPie, het XMPie-logo, PersonalEff ect, uCreate, uPlan, uProduce, uStore, StoreFlow, XLIM en de slogan “one to one in one” zijn merknamen of geregistreerde 

merknamen van XMPie. Alle andere namen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. 12/12 XMPBR-19DA

Ontwerpers kunnen de vertrouwde InDesign-
workfl ow gebruiken om dynamische 
documentsjablonen te bouwen en deze 
eenvoudig exporteren naar XLIM-indeling.  
Een handig XLIM prefl ight-venster biedt een 
compact overzicht van problemen en mogelijke 
oplossingen.

XLIM - Belangrijke ondersteunde 
functies
•  Variabele objecttypen: tekst, tekstbestanden, 

afbeeldingen en zichtbaarheid van lagen en pagina's

• Basisvormen en -lijnen

• Uitvoerindelingen: PS, VIPP, PPML, VPS, PDF en PDF/VT

•  Dynamische afbeeldingsindelingen: EPS, JPG, TIF en 

PDF

• Open Type-, True Type- en Type 1-lettertypen

•  Basiseigenschappen voor typografi e en alinea's, zoals 

interlinie, afspatiëring en alinea-afstand

• Automatische tekstoverloopverwerking

• Streepjescodes en 2D-streepjescodes

• Ondersteunt tabellen
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