
Plugin do PulseID
para o Shopify

O plugin do PulseID para Shopify pode trabalhar com bordados, impressão digital e 
gravação a laser, ao mesmo tempo que automatiza o seu fluxo de trabalho por ordem de 
produção. Não é necessário qualquer desenvolvimento adicional, apenas definir alguns 
parâmetros, desenhos e tipos de letra.

Integração Completa com Shopify
Este plugin do PulseID foi desenvolvido especificamente para trabalhar com o 
Shopify, o que torna todos os níveis da personalização mais fácil e rápidos. 
Assim que o cliente faz as suas escolhas e confirma a encomenda pela loja 
online, esta será processada pelo PulseID, que criará uma folha de projecto que 
pode ser digitalizada pela máquina (bordar, laser, impressora) para processar o 
desenho automaticamente. Este processo integrado elimina erros e reduz o 
tempo dispendido na configuração e operação da máquina.

Adicione a possibilidade de personalização diretamente na 
sua loja online construída na plataforma Shopify, ao mesmo 
tempo que automatiza a sua produção! Negócios de qualquer 
dimensão podem agora apresentar amostras realistas e 
instantâneas da personalização nos produtos. Forneça todo o 
tipo de escolhas aos seus clientes, permitindo escolher tipos 
de letra, desenhos, cores e local de personalização.



www.pulsemicro.com

Personalização Completa
Com o PulseID, você decide que elementos estão disponíveis para personalização. 
Seleccione e altere facilmente as cores e os tipos de letras que aparecem na loja online. 
Pode definir diferentes desenhos para diferentes produtos dependendo do que se 
enquadra melhor na peça. Personalize a localização e o tamanho da mesma para cada 
produto específico. Se a personalização é grande ou complexa, poderá definir diferentes 
preços para cada linha de texto.

Automatização Total
Este plugin utiliza todo o potencial da tecnologia de automatização do PulseID. Não existe necessidade de 
picagem ou mesmo criação de desenhos de forma manual. Assim que define um padrão, todas as 
encomendas que utilizem esse padrão serão criadas automaticamente em conjunto com um ficheiro 
pronto para a produção.

Fácil de Usar
Assim que instala o PulseID na sua loja Shopify, não existe qualquer necessidade de desenvolvimento de 
software. Receberá formação sobre como adicionar novos padrões e novos produtos ao seu site de forma 
fácil e rápida. Está também disponível uma página de Administrador PulseID que mostra todos os 
relatórios e lhe fornece controlo completo das encomendas e produções.
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