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Kunden
Prinfo Vårgårda ingår i Prinfo Communication Group som är
Nordens största kommunikationskedja och består av reklam-,
produktionsbyråer och tryckerier. Prinfo Vårgårda är en fullserviceleverantör av kommunikationslösningar i alla media. Med sin supermoderna digitalpress i kombination med en kompetent reklam- och
kommunikationsbyrå inom gruppen har Prinfo en för området unik
kompetensprofil när det gäller att leverera skräddarsydda trycksaker och fotoprodukter direkt till kund.

Uppdraget
Skapa ett konsumentinriktat web-to-print system som gör det så
enkelt att beställa att alla, även användare utan någon datorvana
kan skräddarsy och beställa trycksaker och fotoprodukter på nätet.
Det var också mycket viktigt att den tekniska kvalitén på tryckfilerna
skulle hålla yttersta klass eftersom Prinfo står för kvalitet i alla led.
Dessutom skall produktionen ske med minsta möjliga manuella
insats.

Utmaningar och lösningar
Tidigare generationer av lösningar har krävt att en programvara
laddas ned och installeras i användarens egna dator.
Kravet för den nya lösningen var att användare utan något annat än
en webbläsare skall kunna skapa och beställa trycksaker på nätet.
Lösningen bestod i att skapa en frontend i Flash och administration
med PHP med MySQL som databas.

Systemet har stöd för alla processer i kedjan från
inloggning till betalning. Systemet genererar tryckfärdiga PDF filer till pressen och orderfiler i XML till
ekonomisystemet.

Teknologier
HTML, Flash, PHP, MySQL, Java.

FAKTA:
WEB TO PRINT
SYSTEM
Ett web to print system möjliggör att användare
skräddarsyr sina trycksaker utifrån mallar på en
webbplats. På ett web to print system riktat till
konsumenter ställs höga krav på användbarheten - det skall vara enkelt att skapa trycksaker
och enkelt att beställa.
Det är viktigt att användaren får en bra förhandsvisning för att kunna kontrollera att allt är rätt
innan beställning.
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Resultatet
I nära samarbete med kunden och med reklambyrån integrerade vi design och
funktion i en ny webshop för skräddarsydda trycksaker: Skapadinegen.nu

Kunden kan anpassa innehållet

Milestones AB
www.milestones.se
kontakt: Carl Henrikson
0735-305250

Kunden skräddarsyr hur
trycksaken skall se ut.
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