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Uma Solução Completa de Impressão via Internet 

com  Automatização de Pré-impressão integrada

REDUZA AS DESPESAS COM PESSOAL E OS 

CUSTOS ASSOCIADOS A CADA ENCOMENDA 

DE IMPRESSÃO

XMPie StoreFlow™  é a melhor solução de software de 
Impressão via Internet  (Web-to-Print) para criar e gerir lojas 
online e portais de marketing. Incluindo automatização de 
pré-impressão integrada, o StoreFlow disponibiliza as 
eficiências de um workflow verdadeiramente 
automatizado e sem intervenção do operador.

MAIS VERSATILIDADE, MAIS CONTROLO

O StoreFlow permite aos utilizadores finais carregarem e 
encomendarem facilmente os seus documentos estáticos, 
ou selecionarem e encomendarem documentos com 
dados variáveis a partir de um catálogo existente. Os 
clientes podem ainda misturar no mesmo documento, 
páginas estáticas e páginas com dados variáveis, criando 
um conjunto rico de produtos desde folhetos e brochuras a 
booklets e outros. A adição de capas personalizadas, 
separadores dinâmicos e outras opções personalizadas, 
proporciona uma versatilidade sem precedentes e um valor 
acrescentado na conclusão da produção das encomendas 
do cliente.

CRIADO PARA CRESCER

Com a herança XMPie de soluções robustas e inovações 
nas áreas de Impressão via Internet (web-to-print) 
publishing dinâmico e soluções de marketing cross-media, 
os clientes podem ter a certeza de conseguir um percurso 
rentável para escalonar as operações à medida que o seu 
negócio cresce.

•  POTENTE WORKFLOW DOCUMENTAL NA IMPRESSÃO VIA 

INTERNET (WEB-TO-PRINT)  

•  AUTOMATIZAÇÃO DA PRÉ-IMPRESSÃO PERMITE UMA RÁPIDA 

EXECUÇÃO DA PRODUÇÃO

• CONVENIENTE DEFINIÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOJA 

• WORKFLOW EM CONFORMIDADE COM CJDF & JMF  

• UPGRADE  DA SOLUÇÃO DISPONÍVEL 
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Workfl ow completo e efi ciente 
StoreFlow é uma solução de impressão via internet de elevado valor que suporta documentos estáticos e com dados variáveis 
orientados por modelos, e submetidos pelo utilizador em formatos Microsoft® Word, PowerPoint e Adobe® PDF. Nos documentos 
com dados variáveis, o StoreFlow tira partido do formato de documentos comprovado XLIM® do XMPie e do motor de 
composição através de um workflow criativo fácil de usar, usando impressão Adobe® InDesign® e XMPie uCreate™. O StoreFlow 
automatiza a ordem da aquisição e implementa processos eficientes de workflow sem sacrificar as funcionalidades chave, o que 
permite que as empresas  criem e implementem rentáveis frentes de loja para impressão via internet.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR INTUITIVA E INOVADORA

O StoreFlow foi criado para suportar todos os mais recentes browsers e ambientes de trabalho, 

mantendo-o atualizado com os atuais padrões de utilização da internet. Um GUI intuitivo e fácil de 

usar, permite aos clientes beneficiarem de uma experiência de e-commerce simples e familiar.  Os 

administradores da loja podem ajustar facilmente o aspeto e a marca da loja de acordo com o 

negócio dos seus clientes. 

DEFINIÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOJA 
O painel de controlo de administração do StoreFlow permite aos operadores configurarem e 

gerirem facilmente cada uma das lojas. Basta percorrer alguns passos de configuração de 

separadores para definir informações básicas da loja, especificar o aspeto e colocar rapidamente a 

sua loja online. É fácil criar catálogos de produtos a partir de modelos de documentos integrados, 

utilizando o XMPie uCreate Print, que é executado nativamente dentro do Adobe® InDesign. 

Selecione simplesmente um modelo, especifique quais as variáveis que um cliente pode modificar 

e defina os parâmetros de produção e realização.

O StoreFlow utiliza Perfis de Produto onde os administradores podem definir propriedades globais 

do produto, incluindo parâmetros de preço e produção, que irão ser aplicados a um grupo de 

produtos. Essas propriedades são passadas automaticamente para produtos a que foi atribuído o 

Perfil de Produto relevante baseado em frente de loja, o que permite poupar tempo e evitar erros.  

Para manter a flexibilidade, os administradores pode decidir seletivamente quais os parâmetros 

que serão herdados e quais os que serão ignorados produto a produto.

EXPERIÊNCIA E-COMMERCE DO UTILIZADOR FINAL 

• Experiência intuitiva de compra online

• Frentes de loja com marca corporativa B2B

• Frentes de loja B2C com auto-registo 

• Entrada única com a conta do Facebook

• Pré-visualização exata do produto fi nalizado, 

incluindo capas e separadores

• Preço imediato

• Integração com LivePerson® para o envolvimento 

proativo com os visitantes da loja

• Re-encomendas com um clique

• Seguro

WORKFLOW DOCUMENTAL

• Tratamento avançado dos documentos tirando 

partido do XMPie com workfl ow Adobe

• Submissão de fi cheiros feita pelo utilizador 

fi nal é baseada em browser (Microsoft Word, 

Powerpoint e PDF)

• Conversão imediata para PDF e prefl ight 

• Adaptação e personalização a partir do catálogo 

de modelos

• Combina documentos estáticos e personalizados 

criando documentos compostos   

• Pré-visualização imediata WYSIWYG

ADMINISTRAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

• Skinning personalizável para coincidir com a 

identidade corporativa

• Número ilimitado de lojas com modelos 

ilimitados de produtos

• Perfi s de Produto para defi nir propriedades 

globais do produto, preço, etc.

• Fácil programação, simples manutenção

• Suporta códigos promocionais, cupões e 

descontos

• Frentes de loja multi-lingues logo que começa 

a trabalhar: Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, 

Alemão, Português 

• Workfl ow Adobe InDesign para criar modelos 

usando o formato de documento XMPie XLIM

• Programação da frente de loja orientada 

passo-a-passo         

DESTAQUES

Os utilizadores finais podem ver de 
imediato uma pré-visualização do 
produto finalizado, incluindo 
encadernação, capas e separadores.
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Automatização Integrada

Automatização do Workflow de 
Pré-impressão FreeFlow 

StoreFlow

uStore
Impressão via Internet robusta

O StoreFlow combina as 
tecnologias comprovadas uStore 
e uProduce da XMPie com a 
automatização do Xerox 
FreeFlow para conseguir um 
verdadeiro workflow sem 
intervenção do operador.

AUTOMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO FORA DE HORAS
O StoreFlow inclui o módulo de automatização Xerox FreeFlow, o que significa que os 

administradores da loja podem definir workflows com vários passos para automatizar a 

imposição, adição de marcas de corte, barras de cor, marcas de água, rotação da página, 

inserção de páginas, etc. - tudo o que seja preciso para preparar de forma eficiente os 

trabalhos para produção-processamento.

CONFORMIDADE COM JDF E JOB TICKETING
Cada trabalho de impressão criado no StoreFlow é acompanhado por uma 

ficha de trabalho JDF gerada automaticamente, o que torna o 

processamento dos trabalhos através de dispositivos compatíveis com JDF, uma tarefa muito 

simples.  Com estas capacidades JDF, os clientes conseguem as vantagens de uma maior 

automatização, velocidade, rentabilidade e fácil utilização. O esquema JDF do StoreFlow, foi 

validado com o Xerox FreeFlow Process Manager®. Assim, os clientes que já trabalham com o 

FreeFlow Process Manager podem agora integrar sem problemas o StoreFlow.

A automatização Xerox FreeFlow é uma função standard que vem incluida no StoreFlow.

XMPie uStore continua a dar grandes passos em frente, 
tornando-se uma das soluções mais intuitivas, flexíveis e 
extensíveis que existem para expandir o negócio de 
impressão e melhorar eficiências operacionais.

  
 Will Furphy,  Managing Director de Technique, Melbourne, Australia

INTERAÇÃO COM A EMPRESA 

• Privilégios baseados na função 

• Workfl ows de aprovação ao nível do manager

• Suporta envios divididos e várias moradas de 

entrega

• Suporta moedas de todo o mundo

• Preço instantâneo de UPS e FedEx 

• Nota de expedição automática

• Métodos de pagamento: PO, cartão de crédito 

e PayPal

• Recibos e avisos de email personalizáveis

• Cálculo de imposto Bill-to/Ship-to

DESTAQUES

GESTÃO DE TRABALHOS

• Visão abrangente das atividades do negócio e 

de produção

• Painel de comando para um total controlo e 

monitorização

• Relatórios de atividade com tabelas pivot, 

quadros e gráfi cos

• Tabelas de preços em folha excel com um 

motor de preços integrado

• Plug-in do motor externo de preço para 

integração com sistemas MIS      

AUTOMATIZAÇÃO

• Compatível com JDF / JMF 

 (Processamento JDF com especifi cação do 

trabalho)

• Vendido em conjunto com o Xerox FreeFlow 

Connect para automatização da pré-impressão

• Imposição, códigos de barras, pressmarks e 

outros processos de pré-impressão

• Integração com Xerox FreeFlow Process 

Manager

EXTENSIBILIDADE

• Motor de composição opcional Adobe 

InDesign 

• Exportação XML

• SDK opcional com APIs extensíveis

• Arquitetura de servidor escalável, suporta 

soluções de implementação tolerantes a falhas 

através de upgrades opcionais     
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REQUISITOS DE HARDWARE/SOFTWARE RECOMENDADOS

Requisitos de sistema do servidor

Confi guração StoreFlow

uStore

uProduce XLIM

uCreate Print

uPlan

Xerox FreeFlow 
Connect Module

Integração com Xerox 
Process Manager* 

Adobe InDesign Server opcional

uStore Connect® opcional

uProduce APIs opcional

St

Configuração StoreFlow

* Xerox Process Manager® pode ser processado em separado.

Obtenha mais informações sobre a linha completa 
de produtos XMPie.

Visite www.xmpie.com 

Email: marketing@xmpie.com

www.xerox.com www.xmpie.com

© 2012 XMPie®, A Xerox Company. Todos os direitos reservados. XMPie, o logo XMPie, PersonalEff ect, uCreate, uPlan, uProduce, uStore, StoreFlow, XLIM, e o slogan “one to one in one” são marcas comerciais ou marcas 

registadas da XMPie. Todos os outros nomes são propriedade dos respetivos proprietários. 12/12  XMPBR-19ZA

 

Os desenhadores podem usar o workfl ow 
familiar InDesign para construir modelos 
dinâmicos de documentos e exportá-los 
simplesmente para formato XLIM.  Uma 
prática janela XLIM permite uma visualização 
compacta dos problemas e das soluções 
sugeridas.

XLIM - Principais funcionalidades 
suportadas
•  Tipos de Objetos Variáveis – texto, fi cheiros de texto, 

imagens e camadas e visibilidade da página

•  Linhas e formas básicas

•  Formatos de saída – PS, VIPP, PPML, VPS, PDF e PDF/VT

•  Formatos de imagem dinâmicos – EPS, JPG, TIF e PDF

•  Fontes Open Type, True Type e Type 1 

•  Tipografi a básica e propriedades do parágrafo inclu-

indo parágrafo inicial, kerning, insetting e espaça-

mento de parágrafos

•  Lidar com fl uxo automático de texto automático

•  Códigos de barras e códigos de barras 2D

•  Suporta tabelas

uProduce Server com StoreFlow

CPU
• Dois (2) Intel Xeon Quad Core físicos

• 8 GB de RAM

Armazenamento no disco rígido
•  Dois discos rígidos de 500 GB em confi guração RAID 1

(mirroring) com duas partições:

Partição C: Sistema operativo (80 GB)

Partição D: Aplicações XMPie e Armazenamento de 

Trabalhos

Requisitos Gerais
• Adaptador Gigabit Ethernet

Requisitos de Software:
•  Windows Server® 2008 R2 (64-bit) Standard Edition SP1 

ou superior

•  Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition com 

Advanced Services, ou Microsoft SQL server 2008 R2 

Standard edition

Requisitos do sistema para ferramentas do 
ambiente de trabalho:

uCreate Print

Windows
• Intel® Core™ 2 Duo ou superior

•  Windows XP Professional 32-bit edição SP 3 ou Windows 

7 Professional  32/64 bit edição SP1 ou superior

Macintosh
• MacIntel 2.0 GHz

• MAC OS X 10.6 ou 10.7 ou 10.8

Requisitos Gerais
• 4 GB de RAM

• Disco Rígido Serial ATA de 250 GB

• Adaptador Gigabit Ethernet

•  uCreate Print necessita de Adobe InDesign CS4, CS5, 

CS5.5 ou CS6

uPlan

• Intel® Core™ 2 Duo ou superior

•  Windows XP Professional 32-bit edição SP3 ou Windows 

7 Professional 32/64 bit edição SP1 ou superior

• 4 GB de RAM

• Disco Rígido Serial ATA de 250 GB

• Adaptador Gigabit Ethernet
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