
Se você não está na web, 
não está no jogo.

Digital StoreFront ®

eCommerce Web-to-Print Software 
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Fluxo de trabalho integrado e 
automatizado
EFI Digital StoreFront ajuda a crescer o seu 
negócio, proporcionando um completo conjunto 
de ferramentas para comércio eletrônico que irá 
ajudá-lo a reduzir os custos dos trabalhos através 
da automação. A integração de ponta a ponta das 
soluções da EFI já ajudou a economizar milhões de 
dólares para milhares de empresas.

• Digital StoreFront integra com soluções EFI de MIS 
e ERP

• Integração elimina tarefas repetitivas e reduz 
pontos de contato manual enquanto maximiza sua 
produtividade e rentabilidade

• Status atualizados em tempo real de forma 
bidirecional, permitindo a comunicação imediata, 
para os operadores e clientes

Solução fl exível e escalável, 
protegendo seu investimento
Com escalabilidade, Digital StoreFront é projetado para 
se adaptar no seu negócio de hoje e evoluir com o seu 
crescimento.

• Transações: Digital StoreFront é projetado para 
processar um volume de transações de centenas até 
milhares de pedidos por ano

• Escalável: Para clientes que vão desde pequenos 
impressores comerciais (1 local de impressão), 
organizações de varejo (mais de 1.500 locais) e in-
plant (mais de 190 instalações), Digital StoreFront 
tem a arquitetura para se adaptar à necessidade da 
sua empresa

• Arquitetura: Como parte da suíte de software de 
produtividade da EFI, podemos criar uma solução 
que satisfaça suas necessidades. A arquitetura 
permite expandir o se fl uxo com soluções premiadas 
da EFI, como produtos MIS, bem como servidores 
Fiery® e controladores

“Graças a Digital StoreFront, 
temos sido capazes de 
alcançar uma redução 
de 50% no tempo de 
administração associado à 
produção de trabalho.”
KNUT MAGERHOLM
GRAFISK TRYKK, NORWAY

Software de eCommerce projetado 
para maximizar o seu negócio
EFI Digital StoreFront® é uma premiada e fl exível solução de eCommerce que oferece a 
experiência para o comprador de impressão líder da indústria projetado para alavancar 
novos negócios, conquistar novos clientes e ampliar o seu negócio existente.
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Opções de hospedagem para atender às suas necessidades de 
negócios
EFI Digital StoreFront vem em duas opções de implantação para atender às suas necessidades técnicas e 
orçamentárias.

• Cloud: A modelo de solução de software como 
serviço (SaaS) baseada em nuvem hospedado pela 
EFI é uma opção atraente e conveniente seguindo 
o modelo pay-as-you-go. Os especialistas EFI 
monitoraram continuamente o desempenho e 
mantem o seu site funcionando 24/7. A equipe 
também cuida da manutenção do servidor, a 
instalação de upgrades e upscaling quando 
necessário

• Self-Hosted: Se você deseja incorporar o Digital 
StoreFront em sua arquitetura de TI existente, a 
opção de implantação hospedada localmente 
permite-lhe manter o controle total do seu 
aplicativo Web em sua rede, atrás de um fi rewall

“Temos vários sites e a quantidade de encomendas mensais 
tem crescido a cada mês, com mais sites em desenvolvimento.”
THOMAS KOCEJA
IMPERIAL COMMUNICATIONS, USA
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SmartStores
Crie um número ilimitado de lojas completamente 
personalizadas com cores e logotipos de marcas 
específi cas.

• A nova geração de design de lojas oferecem uma 
rica biblioteca de temas contemporâneos de web 
design com mais de uma dúzia de modelos que 
você pode personalizar

• Ferramentas avançadas de personalização 
do SmartStore Construtor fornece acesso a 
administração para edição HTML e CSS do sites 

DSFdesign Studio
Oferta de produtos basedos em modelos predefi nidos 
que podem ser personalizados, tais como: cartões 
postais, cartões de visita, banners e cartazes. 

• DSFdesign Studio™ é uma ferramenta de design 
baseado na web que você pode usar para criar sua 
própria biblioteca de modelos de produtos, como 
cartões de visita, panfl etos e banners 

• Funcionalidades de design “On the fl y” permite que 
os clientes possam editar e personalizar os produtos 
adicionando texto, edição de títulos e inserção de 
imagens

“Digital StoreFront 
nos permite mais 
rapidez e precisão 
na produção e 
fi nalização dos 
trabalhos.”
JOHN SCHRECK
RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT, USA

SmartStores usa as últimas tecnologias responsivas (HTML5 
e CSS3) para permitir o uso das lojas desktop, tablet e 
dispositivos móveis.

Características do DSF
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Visual Product Builder
Crie produtos ad hoc (upload), obtenha cotações e 
enviar pedidos.

• Visual Product Builder fornece uma visão 
consistente e poderosa de todas as opções que 
inclui preview lado a lado da impressão

• Com o Visual Product Builder, os compradores 
podem fazer upload de arquivo, selecionar opções 
de impressão e acabamento, adicionar, excluir e 
reorganizar páginas, obter orçamento, prova e enviar 
seu pedido, tudo em uma interface online intuitivaVisual Product Builder esta disponível em HTML5 e compatível 

com desktop, tablet e dispositivos móveis.

EFI está agora oferecendo dois opções de suporte para 
processamento de dados variaveis: FusionPro® e EFI VDP 
Templates powered by DirectSmile.

Dados Variáveis
Crie campanhas com dados variáveis altamente 
personalizados.

• Desde de cartões de visita, cartões postais e muito 
mais, esse software inclui recursos avançados como 
o habilidade de personalizar os produtos com base 
em regras 
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Produto Ad Hoc

Produto Dados Variaveis (VDP)  

Produto DSFdesign Studio™ 

Produto Mailing 

Produto Estático

Produto não imprimível

Produto Dynamic Kit 

Recompras

Digital Downloads

Produto Matrix (Fulfi llment)

Possibilidades

Websites personalizados fornecem acesso 24/7 para envio de 
pedidos e acompanhamento dos seus trabalhos.

Envio de trabalhos online e 
gestão
• Criação de pedido: Digital StoreFront fornece uma 

solução end-to-end de fl uxo de trabalho desde 
criação do pedido até rastreamento do pedido

• Automação das Ordens: Produção automatizada 
com integração para servidores EFI Fiery e MIS para 
planejamento, programação, custeio e produção

• Gerenciamento de ordens: Os compradores podem 
criar pedidos, verifi car o status de produção e 
reordenar produtos em um único local

Recursos adicionais do DSF

Os compradores podem 
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Integrações

Prepress

• Fiery

• Fiery XF

• JDF

MIS/ERP

• Pace™

• Monarch™

• PrintSmith™ Vision

Redirecionamento de 
trabalhos para dispositivos 
de produção

Agilizar a entrada de pedidos através da produção, transporte 
e contabilidade com um fl uxo de trabalho automatizado e 
integrado.

Integrações

Carrinho de compras, métodos 
e aprovações de pagamento
• Carrinho de compras: Digital StoreFront torna mais 

fácil para os usuários comprar produtos através de 
uma loja com um processo de checkout intuitivo 

• Formas de pagamento: Digital StoreFront fornece 
a opção de pagar por centro de custo, ordem de 
compra, os códigos de pagamento personalizado, 
bem como o cartão de crédito 

• Aprovações: Você pode confi gurar fl uxos de 
trabalho com vários níveis de aprovação  e nível 
de produto notifi cando automaticamente a pessoa 
designada das ordens pendentes que necessitam de 
aprovação



Premiações EFI Digital StoreFront
• 2014: Quick Printing Reader’s Escolha melhor produto para software Web-to-Print

• 2014: European Digital Press (EDP) Prêmio Melhor Web-to-Print

• 2013-2014: Deutscher Drucker awards the 2013–2014 International Print Technology Prêmio 
para EFI ™ para o pacote de integração de EFI DigitalStorefront e EFI MIS

• 2011–2012: EFI Digital StoreFront wins Graph Expo Premio “Must See ‘Em”

• 2011: Staples, maior empresa de produtos de escritório do mundo, homenageou a EFI com o 

• “2010 Best Category Management – Business Services” Award. O prêmio reconhece a poderosa 
plataforma EFI Digital StoreFront web-to-print, que serve como sua entrada de pedidos e sistema 
de gestão de produção para todas as ordens de impressão on-line e em lojas

• 2007–2009: EFI Digital StoreFront wins Graph Expo Premio “Must See ‘Em” 

• 2005: EFI Digital StoreFront receives BERTL’s  Premio “Best Innovation” 
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EFI fuels success.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis, 
revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras, 
tintas, front ends digitais e umfl uxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio, 
que transformam e simplifi cam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade 
e potencializando a produtividade. Visite www.efi .com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter 
mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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