
Jeti Tauro LEDStoreFront

O comércio eletrônico continua em pleno crescimento. Os clientes esperam que os produtos estejam 

acessíveis com apenas alguns cliques. Os compradores de impressões não são exceção, e é aí que entra  

o StoreFront: uma solução web-to-print baseada na nuvem que permite aos clientes fazer pedidos online 

24 horas por dia, 7 dias na semana.  

Solução web-to-print baseada na nuvem



Ofereça aos clientes uma 
conveniência ininterrupta 
Configurar e gerenciar lojas online bem projetadas e fáceis de usar para 

vender seus produtos impressos e não impressos: faça tudo isso no StoreFront. 

Amplie seu alcance para um público maior e possibilite aos clientes 

personalizar e fazer pedidos de produtos com o clique do mouse. Com 

um excelente conjunto de recursos, o StoreFront é a solução de comércio 

eletrônico ideal para todas as gráficas comerciais, profissionais do mercado 

de Sign&Display, prestadores de serviços completos e agências de criação. 

Expanda sua base de clientes   
O StoreFront possibilita criar uma loja online personalizada para clientes 

específicos. Interessante para gerentes de marketing, diretores de criação, 

gerentes de varejo, pequenos proprietários de negócios, franqueados e muito 

mais, sua loja intuitiva do StoreFront permite aos clientes usar um ciclo de 

aprovação interna para as compras que realizam e controlar os níveis de 

estoque dos materiais de marketing deles.

Uma segunda possibilidade é a configuração de uma loja web-to-print 

pública, a solução ideal se você deseja atrair novos clientes e ampliar seu 

alcance geográfico. Ao comprar seus produtos online, os clientes podem 

escolher entre uma variedade de opções de pagamento. Não importa 

se você estiver criando uma loja personalizada ou pública, o StoreFront 

permite monitorar os pedidos recebidos facilmente e otimizar seus 

processos de vendas. 

Aumente suas vendas e receita   
Ofereça aos clientes uma ampla gama de produtos de impressão, sob 

demanda ou disponíveis no estoque. Com o editor online integrado do 

StoreFront, os compradores podem personalizar os documentos com 

facilidade. Customizando modelos existentes? Carregando seu próprio 

trabalho gráfico ou imagens? Personalizando cartões de visitas e artigos de 

escritório ou regionalizando folhas de dados, boletins informativos e muito 

mais? Tudo isso é possível. 

Você prefere que seus clientes escolham entre publicações pré-projetadas? 

É outra opção. E você não está limitado a vender só produtos de impressão. 

Aumente sua receita oferecendo outros tipos de produtos, como canetas, 

estantes de mostruários e produtos digitais.  

Solução web-to-print 
baseada na nuvem



Otimize seu fluxo de trabalho     
Graças aos padrões abertos da indústria (por exemplo, PDF e JDF), os pedidos recebidos pelo StoreFront podem ser processados com o  
uso de qualquer ferramenta de produção de impressão. Essa solução web-to-print realmente se destaca, no entanto, quando é combinada  
com os softwares de workflow Apogee Prepress ou Asanti. Os pedidos são, então, automaticamente baixados e processados, para obter  
um fluxo de dados otimizado e eficiente. 
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Recursos e benefícios   

Software como serviço (SaaS)  
O StoreFront é uma solução de software como serviço (SaaS) baseada 
na nuvem, o que significa que não há necessidade de investimento em 
servidores, software, aplicativos de banco de dados ou uma conexão à 
Internet simétrica dispendiosa. Além de reduzir seus custos, ele também 
agiliza seu tempo para comercializar seus produtos.  

Várias lojas fáceis de gerenciar 
Crie várias lojas online, cada uma visando um cliente ou mercado específico, 
ou oferecendo um determinado tipo de produto. Gerencie suas lojas, 
mantenha um resumo das suas ofertas de produtos e acompanhe  
os pedidos: em apenas um relance no painel intuitivo do StoreFront,  
você estará atualizado. 

Navegação rápida e fácil 
Simples de navegar, fácil de explorar, acessível no celular ou tablet e 
também em uma tela grande: os clientes estarão satisfeitos com mais 
do que apenas a conveniência extra de comprar online, quando e onde 
quiserem. Ofereça-lhes as vantagens de uma loja StoreFront e eles se 
surpreenderão com a grande facilidade de encontrar, personalizar e pedir os 
produtos que precisam. 

Editor online potente  
O editor online do StoreFront possibilita aos compradores customizar 
documentos online. Os usuários ocasionais apreciarão os formulários 
fáceis de usar para a personalização de cartões de visitas predefinidos, 
papéis timbrados, itens promocionais ou outros produtos. Os compradores 
frequentes vão adorar os recursos de edição avançados para a criação de 
publicações com várias páginas excelentes. 

Vários idiomas e moedas 
O StoreFront é compatível com uma ampla variedade de idiomas e 
moedas, algo indispensável para aqueles que possuem negócios ou 
aspirações internacionais.   

Ferramentas opcionais
Opcional mas completamente possível: a integração de pagamentos online 
no StoreFront. Além disso, essa solução web-to-print possui ferramentas 
de promoção de vendas que oferecem aos clientes descontos temporários 
através de códigos promocionais.



StoreFront para 
gráficas comerciais
Integração perfeita com o Apogee Prepress     
Embora os pedidos recebidos possam ser processados com o uso de 
qualquer sistema de produção de impressão, o destaque do StoreFront está 
realmente na combinação com outras soluções da Agfa Graphics, como 
o software de workflow Apogee Prepress para gráficas comerciais. No 
StoreFront, você pode predefinir as configurações preferidas de produção de 
pré-impressão para cada produto separado. Ao baixar e processar pedidos 
online automaticamente, o Apogee Prepress se integra perfeitamente ao 
sistema web-to-print, economizando tempo e esforço valiosos. 

Excelente retenção de clientes       
O editor online do StoreFront possui opções específicas direcionadas aos 
usuários corporativos: preenchimento automático de cartões de visitas 
com detalhes de contato, adaptação dinâmica de códigos de barras e 
códigos QR, inserção de imagens de uma biblioteca de imagens gerenciada 
internamente… O resultado? O StoreFront permite aos compradores 
customizar produtos, o que os torna ainda mais fiéis como clientes. 

Opções de aprovação para empresas
Ofereça às empresas a possibilidade de revisão de todos os pedidos 
feitos pelos seus funcionários, em termos de conteúdo e de preços. Elas 
agradecerão por facilitar a verificação do seu estilo de marca e orçamento 
de impressão. Empresas maiores podem até mesmo designar aprovadores 
por região ou equipe. Além disso, os clientes corporativos têm a opção de 
exportar seus históricos de pedidos para arquivos do Excel. 

Encaminhamento de dados para o seu SIG 
Os dados de pedidos do StoreFront podem ser convertidos em arquivos XML 
ou CSV e usados em um sistema de informações gerenciais para faturamento, 
planejamento da produção ou envio. Isso minimiza a entrada dupla de dados e 
aumenta a produtividade. 



Integração perfeita com o Asanti  
As impressoras de Sign&Display com a combinação do StoreFront e o 
Asanti não só ampliarão seu alcance geográfico, mas também melhorarão 
significativamente sua produtividade, economizarão tempo e cumprirão seus 
prazos com maior facilidade. O Asanti baixa automaticamente os dados de 
pedidos do StoreFront e os converte em trabalhos de produção ou os exporta 
a outros fluxos de trabalho, RIPs ou instalações de produção. 

Templates para orientar os clientes 
Quanto mais fácil são os pedidos e a customização dos produtos dos seus 
clientes, melhor. As lojas do StoreFront mantêm o pedido de designs 
complexos de maneira simples e fácil, permitindo aos clientes baixar 
modelos criados com o Adobe Illustrator ou outros aplicativos de design. 
Com isso, os compradores podem usar o modelo como base para criar seu 
display para ponto de venda, caixa de papelão, sinalizações flexíveis ou 
outros produtos complexos. Depois que o design concluído é carregado no 
StoreFront, um mecanismo de preflight integrado verifica automaticamente 
a resolução, as fontes das imagens etc. 

Preço por metro quadrado 
A precisão no cálculo de preços é fundamental no mercado de impressão 
competitivo atual. É por isso que os preços dos produtos podem se basear 
nas dimensões dos pedidos dos clientes, sendo reduzidos quando os 
volumes aumentam. Até mesmo os preços de itens opcionais como aros 
metálicos e verniz podem ter como base suas dimensões. O StoreFront 
pode agrupar automaticamente diferentes itens de pedido para otimizar o 
processo de embalagem e calcular custos de envio competitivos.  

Oferta de kits de produtos 
Tenha a certeza de que os clientes pedem tudo o que precisam: ofereça a 
eles kits completos de produtos, combinando vários itens, como trabalhos 
gráficos e materiais de montagem ou roll-ups e banners correspondentes.

Novo recurso: “gravar cotação” 
Graças à funcionalidade incluída “gravar cotação”, clientes como 
revendedores e agências agora visualizam imediatamente o custo total, 
incluindo o envio, de um conjunto de produtos. Como resultado, propostas 
simples de vendas não precisam mais da intervenção humana e seus 
representantes de vendas podem se concentrar em novos prospects e na 
satisfação dos clientes. 

StoreFront para 
impressoras de Sign&Display 



Mais informações sobre http://asanti-storefront.com

StoreFront para 
impressoras de Sign&Display Especificações    

Navegadores compatíveis  
 Para compradores: Chrome 54 ou mais recente, Edge 14 ou mais recente,
FireFox 50 ou mais recente, Internet Explorer 11 ou mais recente, Safari 9
ou mais recente.
 Para administradores: Firefox 50 ou mais recente. 

Largura de banda mínima para compradores     
4 Mbit/s para downstream e 1 Mbit/s para upstream. É recomendada uma 
conexão mais rápida para trabalhar com documentos grandes. 
 
Tipos de produtos    
 Carregáveis: o comprador fornece um arquivo. 
 Customizáveis: o comprador edita um modelo. 
 Dados variáveis: o comprador carrega uma planilha 
do Excel para personalizar documentos. 
 Sob demanda: o produto é impresso após a compra. 
 Do estoque: o produto impresso ou não impresso é 
fornecido pelo depósito. 
 Digitais: o comprador baixa o arquivo comprado. 
 Kits: diversos produtos são agrupados em uma única oferta. 
 
Formatos de arquivo   
 Os compradores podem carregar arquivos PDF, JPG, PNG e TIFF. 
 Para criar documentos customizáveis, pode-se usar um plug-in StoreFront
Converter para adaptar os arquivos existentes do Adobe InDesign CC. O
plug-in é compatível com o uso das fontes TrueType e OpenType. Ele está
disponível para os sistemas Mac e Windows. 

Idiomas 
 Para compradores: tcheco, dinamarquês, holandês, inglês (EUA e
Inglaterra), língua faroesa, finlandês, francês, alemão, japonês, italiano,
norueguês, polonês, português (Brasil e Portugal), russo, espanhol e sueco.  
 Para administradores: tcheco, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão,
italiano, polonês, espanhol e sueco. 

 
Moedas   
Dólar americano, peso argentino, dólar australiano, real brasileiro,  
libra esterlina, dólar canadense, peso chileno, peso colombiano,  
coroa tcheca, coroa dinamarquesa, euro, florim húngaro, iene japonês, 
ringgit malaio, peso mexicano, dólar neozelandês, coroa norueguesa,  
novo sol peruano, zloty polonês, leu romeno, rublo russo, dólar de 
Cingapura, rand sul-africano, coroa sueca, franco suíço.  

Métodos de pagamento    
 Ingenico Payment Services (http://payment-services.ingenico.com) 
 Paypal (http://www.paypal.com) 
 MercadoPago (http://www.mercadopago.com) 
 Pagamento por transferência bancária ou cheque 

Rastreamento de envio  
O rastreamento é aceito para a Canada Post, Chronopost, DHL, DHL 
Germany, Federal Express, Swiss Post, UPS e USPS. Cotação de envio 
em tempo real aceita para UPS. 
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Participe da ApogeeNetwork ou AsantiNetwork em
https://apogee.agfa.net/ ou https://asanti.agfa.net/.

Hospedagem   

Certificação ISO 9001:2008

Certificação ISO/IEC 27001:2013

Parceiros

Soluções de pagamento   

O StoreFront pode ser integrado ao  

… e muitos outros serviços da web.   

Transporte e taxas  

Tecnologia  


