Especificações técnicas

HP eDécor Store Care Pack

O HP eDécor Store Care Pack foi projetado para
lançar rapidamente uma loja on-line, oferecendo
soluções em telas e revestimentos de parede.

Um HP Care Pack que desenvolve um site pronto para uso
e permite que você forneça uma eDécor Store on-line para
seus clientes
Visão geral
O HP eDécor Store Care Pack oferece o desenvolvimento de um site para que nossos clientes
vendam seus produtos pela Internet e permitir que os usuários facilmente projetem, visualizem
em 3D e imprimam criações de decoração de residências que dão vida aos cômodos. Essas
criações personalizadas são impressas usando imagens de alta resolução que apresentam cores
brilhantes e realistas para a mais alta qualidade de impressão, que irão digitalizar todo o processo
de design.
Como a proprietária de impressoras de grandes formatos HP, a HP irá desenvolver um site pronto
para uso que permite que você ofereça esses produtos em sua nova HP eDécor Store. A HP eDécor
Store está disponível atualmente para venda pela web em quatro opções:
• Revestimentos de parede
• Pôsteres de parede
• Decalques
• Telas
O site da HP eDécor Store irá integrar os pagamentos e os pedidos e gerar arquivos de impressão
para que sua empresa possa focar na impressão e na entrega de pedidos para o cliente. Esse
novo e acessível serviço possui um curto prazo de desenvolvimento. Um representante da
HP irá trabalhar com sua empresa para reunir as informações necessárias para desenvolver sua
solução personalizada.
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Benefícios
• Rápida implantação de sua HP eDécor Store
• Eficiência aprimorada do fluxo de trabalho com menos processamento manual
• Integração total entre vendas, pedidos, processamento de trabalhos e gerenciamento
• Um pequeno investimento econômico — sem taxa mensal ou anual
• Treinamento incluído para gerenciamento de produtos/bancos de dados
• Aparência e estilo profissionais do site usando ferramentas de desenvolvimento de código aberto
• A integração do HP eDécor garante futuras atualizações no módulo de projetos e gerenciamento
de impressão (depende das novas versões do HP Wallart)

Descrição dos serviços
Esse serviço irá fornecer o seguinte:
Site pronto para uso
Uma ferramenta simples e fácil de usar permite que os clientes comecem a personalizar
seus próprios projetos no eDécor usando fotos pessoais, sua própria galeria de imagens ou
pesquisando uma vasta biblioteca de imagens, desenhos e trabalhos artísticos de alta qualidade
de provedores líderes de mercado.

Informações para pedidos
Use o seguinte SKU para pedidos
U9CR4E

Care Pack — Serviço HP GSS Web Based Development

Requisitos
• Disponível apenas para clientes de dispositivos HP registrados no HP Wallart.
• Antes de adquirir o Care Pack, verifique se você possui tudo o que é necessário para suportar o
HP eDécor Store através do manual “Preparação de eSite eDécor”. Peça o seu a seu revendedor.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante HP ou seu
distribuidor HP.

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas
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