Xerox® FreeFlow® Digital Publisher
Custom Storefront
Overzicht van de applicatie

Een schaalbare en winstgevende
collectie van on-line content voor
u en uw klanten
Elke uitgever is altijd op zoek naar een groter publiek en meer inkomsten zonder lange
doorloop- of ontwikkelingstijden. Met Xerox® FreeFlow® Digital Publisher en het nieuwe
afleveringsformaat Custom Storefront kunt u storefronts voor desktops of mobiele
apparaten maken met daarin content, geïntegreerde video’s, aanbevelingen voor
content en interactieve advertenties.
Custom Storefront is een afleveringsoptie van Xerox® FreeFlow Digital Publisher waarmee
de doorlooptijd voor digitale content met 80% wordt verkort. Deze optie biedt een
mobielvriendelijke leeservaring voor elk schermformaat of schermstand in een native
mobiele app of in uw webbrowser. U kunt nu dankzij dit presentatieformaat een stabiele
leeservaring creëren voor de collectie van de eindgebruiker met daarin documenten,
video’s en berichten via webbrowsers, mobiele apparaten of laptops.

Custom Storefront app
Ga voor een demonstratie naar de appstore op uw mobiele apparaat, zoek op
“productieworkflow” en download de app.
Custom Storefront heeft:
• Bovenaan content in de vorm van een carrousel
(dit leidt de lezers naar de belangrijkste berichten)
• Uitgelichte content (bijvoorbeeld een video of
een document)
• Mappen (bijv. verschillende talen) om de
content te ordenen. Als u een map selecteert,
wordt de sectie “Beschikbare documenten”
ververst om de beschikbare brochures in een
bepaalde taal te tonen.
• Banneradvertentie onder “Beschikbare
documenten”

Optie 1 voor storefronts

Optie 2 voor storefronts

U kunt nu gestructureerde, goed leesbare collecties van documenten en rich media maken over
diverse onderwerpen en voor verschillende afdelingen, marktsegmenten of producten (alleen
toegankelijk binnen het bedrijf of openbaar) met behulp van FreeFlow® Digital Publisher en de
nieuwe afleveringsoptie Custom Storefront. Kies uit de twee onderstaande opties of maak een
volledig aanpasbaar storefront op basis van de exacte specificaties van uw klant.
Optie 1 voor storefronts*
• http://staging.freeflowdp.com/storefrontdemo1/
• Logo - is hetzelfde als voor de standaard app-presentatie
• Carrousel - selecteert automatisch JPG/PNG/GIF-afbeeldingen uit
de meest recente artikelen en kan worden aangepast
• Carrousel met uitgelichte artikelen
• Verticaal documentraster
• Donkere omslagafbeeldingen

Een Custom Storefront maken
• Uw klant levert een reeks bestanden en relevante informatie
over instellingen aan.
• Vervolgens kunt u documenten uploaden, laten verwerken
door de workflow en converteren naar digitale en mobiele
formaten.

• Banneradvertentie (voettekst) met achtergrond in dezelfde kleur

• Er wordt een mock-up van een Custom Storefront gemaakt
ter goedkeuring.

Optie 2 voor storefronts*

• Het Custom Storefront wordt opgebouwd en bijgeschaafd,
indien nodig.

• http://staging.freeflowdp.com/storefrontdemo2/
• Logo - is hetzelfde als voor de standaard app-presentatie

• Nu is het nieuwe Custom Storefront klaar om live te gaan.

• Dia’s - bijvoorbeeld in de vorm van een automatische carrousel
zoals bij optie 1 of een carrousel met aangepaste dia’s of
afbeeldingen die bij mappen horen

• Als de eindgebruiker daarnaast ook nog mobiele apps wil,
gaat het productieproces verder om de apps te maken.

• Zijbalk met uitgelichte video’s en te selecteren mappen
• Video’s - bijvoorbeeld YouTube® filmpjes
• Mappen - hiervoor wordt een standaard kleur blauw gebruikt, maar
dit kan aangepast worden en het Map pictogram kan vervangen
worden door een andere glief/pictogram uit de bibliotheek

• De mobiele apps worden opgebouwd en verzonden naar
de app-stores ter goedkeuring.

Gebruik deze URL om een voorbeeld van een
Custom Storefront te bekijken:
http://solutions.freeflowdp.com/workflow/

–– Maximaal vijf mappen
–– Het aangepaste documentraster toont content uit geselecteerde
mappen
–– De aangepaste dia’s veranderen met het geselecteerde onderwerp
van de map
–– Donkere omslagafbeeldingen
• Banneradvertentie (voettekst) met achtergrond in dezelfde kleur
*D e bovenstaande opties zijn vooraf gedefinieerde sjablonen voor Custom Storefront.
Klanten kunnen kiezen voor optie 1 of 2 voor storefronts of voor een aangepaste layout die op uurbasis wordt gefactureerd.
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