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DRUMIS ECOMMERCE VARIABELE DATA 

In de eCommerce module “Variabele data” nemen klanten zelf een deel van het grafische 

voortraject voor hun rekening. Althans bij zaken zoals visitekaartjes, huisstijlen etc.  

Na het inloggen in hun persoonlijke gebied op uw site kunnen de klanten hun eigen     

gegevens in een voorgedefinieerde template invullen. 

Na het door de klant zelf goedkeuren van deze 

gegevens creërt Drumis een PDF-file die startklaar 

is voor grafische productie. Vervolgens plaatst de 

klant de order via het welbekende winkelwagen 

symbooltje. Voor u ligt een order klaar! 

 

Klant als opmaker 

Eenvoudige producten zoals bijvoorbeeld visite-

kaartjes of huisstijldrukwerk laat u vandaag de dag 

gewoon door de klant zelf opmaken. Drumis werkt 

daarvoor samen met Adobe Acrobat en PDFlib. 

 

De klant logt in, kiest de gewenste template, vult 

de variabele data in en controleert de PDF-proef. 

Het winkelwagensymbool aantippen en de boel is 

klaar voor productie. 

 

Custom fields 

Voor een aantal complexe zaken in de templates 

heeft u de beschikking over zogenaamde Custom 

Fields. Denk hierbij aan uitlijnen van emailadressen 

met variabele data voor het @uwbedrijf.nl en mas-

kers waarmee telefoonnummers kunnen worden 

aangevuld, 026-319 ####. Op aanvraag kunnen 

klantspecifieke Custom Fields door ons worden 

voorgeprogrammeerd.  

 

Beeldmateriaal 

Voor het uploaden van beeldmateriaal ten behoeve 

van de variabele data templates beschikt deze mo-

dule over een eigen imagepicker. 
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Highlights ecommerce variabele data 

Eenvoudig datavelden toevoegen met Adobe Acro-

bat ● Bestellen na inzage proef. Dus nooit communi-

catiestoornissen ● PDF document kant en klaar voor 

productie ● Werkt ook met afbeeldingen, textflows 

en PDF in PDF ● Klantspecifieke Custom Fields ● 

Eigen imagepicker ● Automatisch genereren QR code 

Nu ook met QR codes 

Recent zijn een aantal functionele uitbreidingen toe-

gevoegd aan de variabele data module.  Deze uit-

breidingen hebben vooral betrekking op de moge-

lijkheid om volautomatisch QR codes te laten gene-

reren. Indien een template wordt aangemaakt kan op 

basis van de door de klant ingevulde informatie au-

tomatisch een QR code op het document worden 

geplaatst. 


