
SmartCanvas: 
Revolucionando 
o design on-line
SmartCanvas é a mais recente funcionalidade integrada à plataforma EFI™ Digital 

StoreFront®. Este poderoso ambiente virtual de design permite editar o conteúdo 

e criar novas versões de documentos por meio de uma intuitiva interface HTML5.

Apresentando o EFI SmartCanvas

EFI SmartCanvas desenvolvido com DirectSmile 
é uma ferramenta de design de produto baseada 
na Web a qual permite que administradores com 
Digital StoreFront criem uma ampla variedade de 
modelos de cartões, folhetos, cartões de visita, 
brochuras, artigos de papelaria e banners.

Os compradores podem usar as ferramentas de 
design para personalizar os produtos selecionando 
imagens das galerias e adicionando seus próprios 
textos, imagens, códigos QR e formas.

• Os usuários podem criar poderosos modelos 
dentro do navegador, sem precisar de aplicativos 
ou plug‑ins de terceiros

• Os modelos podem ser publicados de maneira 
rápida e simples diretamente em uma loja virtual 
de Digital StoreFront

• Os compradores podem efetuar o log‑in, 
personalizar e pedir produtos usando os modelos, 
tudo isso on‑line!

Poderosas funcionalidades de edição 
de documentos

O SmartCanvas foi desenvolvido para incluir e suportar 
várias funcionalidades práticas e amigáveis as quais são 
geralmente disponíveis exclusivamente em software 
tradicionais para edição e produção de layout de 
páginas. Essas funcionalidades incluem:

• Níveis múltiplos de "desfazer" (e de "refazer")

• Atalhos de teclado

• Menus de contexto (clicando o botão direito 
do mouse)

• Camadas

• Ferramentas de dados – campos de formulários, 
variáveis e switches (interruptores para mudar de 
uma opção para uma outra)

• Visualização em tempo real do resultado 
da personalização

Software de comércio eletrônico Web-to-print

Software de comércio eletrônico Web-to-print
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EFI impulsiona o sucesso.
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 um fluxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio,  
que transformam e simplificam 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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Controle do nível de página e caracteres 

Muitas ferramentas de design on‑line oferecem um controle 
limitado de layout e tipografia. O SmartCanvas oferece um 
abrangente conjunto de ferramentas de formatação de caracteres 
e páginas, como: 

• Um editor de texto completo e integrado

• A formatação de subconjuntos de caracteres dentro de 
qualquer quadro de texto

• A capacidade de vincular blocos de texto entre uma ou várias 
páginas para um coreto fluxo de texto

• A capacidade para usuários adicionarem/deletarem páginas ou 
alterarem/dimensionarem o tamanho da página

Suporte para campos de formulário e dados variáveis 

O SmartCanvas permite adicionar campos de formulário ao 
modelo de design. Os campos de formulário permitem que os 
compradores personalizem o produto antes de fechar o pedido.

Com o SmartCanvas, os usuários também podem definir 
variáveis para um modelo de design. As variáveis e os switches 
permitem a configuração de regras de negócio que definem o 
comportamento da planilha, como a seleção de uma imagem, 
a manipulação do espaçamento de linha ou o destaque de uma 
ou múltiplas camadas.

Essas ferramentas garantem modelos adaptáveis e dinâmicos que 
se alteram de acordo com os dados e com o conteúdo fornecido.

Resumo das características do EFI SmartCanvas:

O Gerenciador de fonte proporciona o controle total 
sobre as fontes de documentos do modelo

O Gerenciador de imposição proporciona controle sobre 
o layout das páginas do modelo

Vários objetos, como imagens, códigos QR e formas 
vetoriais (linha, retângulo ou elipse) podem ser 
formatados e adicionados ao modelo sem 
algum problema 
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