
Printshop basis 
introductie werking printshop  
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Na het inloggen kom je in onderstaand scherm uit:

Om de artikel in de shop te bewerken/bekijken klik je op “onderhoud”
Hierna kom je in onderstaand scherm en kun je bij de betreffende klant op het icoontje 
“menu” klikken op naar het overzicht van de menu’s te gaan.

In het menu overzicht zie je alle menu’s en submenu’s zoals je deze ook aan de gebrui-
kerskant ziet.  

Printshop 



Achter elke regel staan 4 icoontjes.

1. aanmaken submenu
2. wijzigen menu
3. verwijderen menu
4. artikelen toevoegen aan menu
 
De opzet van de shop is zo bedacht je je door de structuur van menu’s en submenu’s 
uitkomt bij een artikel waarna je nog verschillende opties (printshop) kunt selecteren.
 
De alle opties die in de printshop zitten worden ingericht onder het menu “printshop” 
wat je aan de linkerkant in het menu terug vindt.
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Printshop:
Wanneer je via het hoofdmenu op het menu “Printshop” klikt dan kom je in een 
scherm zoals bovenstaande. 

 
Je ziet hier een heleboel indelingen, de belangrijkste hier is de “Algemeen” wan-
neer je deze aanklikt dmv het icoontje met de streepjes (Categorieen) dan kom je in 
bovenstaand scherm.
 

De werking van het systeem is gebaseerd op “categorie->subcategorie->optie-
>suboptie”
 
De kopjes die bold zijn weergeven zijn de categorieën en de items daarbinnen zijn de 



subcategorieën. 
Onder de subcategorieën hangen de uiteindelijke opties waaruit de klant kan kiezen.

Een categorie toevoegen doe je helemaal onderaan deze pagina en een subcategorie 
aanmaken doe je door op het groene plus icoontje achter de betreffende categorie te 
klikken.  
Hierna kom je in een invulscherm terecht waar je de naam, uitleg, tag,volgorde en type 
kunt invullen.

Bij het opgeven van het type van de subcategorie kun je kiezen uit, dropdown, media-
box, checkbox of invoervak. 
 
Dropdown:  
Bij het type dropdown kun je de verschillende opties daarna handmatig opgeven.
 
Mediabox:  
Geeft de mogelijkheid tot de maken van een keuze uit de verschillende media die be-
schikbaar zijn in het systeem.
 
Checkbox:  
Wanneer dit wordt aangevinkt wordt er bij deze optie een checkbox getoond zodat de 
klant dit kan aan/of uitvinken.
 
Invoervak:  
Dit is een mogelijkheid om de klant zelf nog aanvullende tekst te laten invullen. 
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In de Algemeen indeling staan alle opties die in de gehele shop beschikbaar zijn, hier 
staan ook de prijzen e.d. in vermeld.

Uiteindelijk wil je per artikel een selectie maken van de opties die men kan/mag 
kiezen. 
Je ziet onder de Algemeen indeling nog een heleboel varianten staan, wanneer je op 
één van deze indelingen klikt dmv het “streepjes icoon” zie je dat je nu de opties niet 
kunt bewerken maar alleen kunt aanvinken.

Dit noemen wij gekoppelde varianten van de Algemeen, alle instellingen van de Al-
gemeen worden overgenomen, zodat de prijzen maar op één plek aangepast hoeven 
worden.
De bedoeling is dat je uiteindelijk de indeling bij aan het desbetreffende artikel kop-
pelt.

 



Om een indeling te koppelen aan een artikel ga je naar het betreffende artikel, door 
te navigeren via:
Bedrijven -> menustructuur (schouten & nelissen) -> kies het menu -> klik op het arti-
kel icoon -> en klik op het potloodje achter het betreffende artikel.

In bovenstaande schermafbeelding zie je een aantal tabs, klik hier op de tab “PDF” en 
vervolgens op de subtab “PREFLIGHT”
Nu zie je als het goed is een vergelijkbaar scherm als onderstaande schermafbeeld-
ing, in het geel gearceerde deel zie je de dropdown waar je printshop kunt se-
lecteren.

Printshop indeling koppelen aan artikel
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Als basis zijn er menu’s & submenu’s gemaakt waaronder artikelen hangen, dit is zo 
opgezet om een gebruiker eerst keuze te laten maken om aan het einde na de upload 
van het document alleen nog de juiste opties over te houden.

De structuur is dus alsvolgt:

Menu
-> submenu
  -> Artikel 
  ->printshop indeling

De printshop indeling wordt gemaakt dmv het menu “Printshop” en hierin is één 
“BASIS” variant waar alle mogelijke opties voor de gehele shop in opgeslagen staan.
 
Hier worden gekoppelde varianten van gemaakt waarin je alleen aanvinkt wat van 
toepassingen is voor betreffende artikel. Vaak zal deze gekoppelde variant dus de 
naam krijgen van het artikel waaraan je hem gaat koppelen.

Samenvattend
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De printshop werkt op basis van tik en velprijzen, in de traditionele repro omgevingen 
worden de kosten meestal berekend aan de hand van tikken en het papier verbruik 
(vel prijzen), een tik staat dus voor 1 afdruk/print.
Het aantal tikken is afhankelijk van de hoeveelheid pagina’s die de klant besteld.

Voorbeeld :
Klant heeft verslag van 100 pagina’s en wil deze in een oplage van 20 stuks.
Dit zijn dan 100x20 = 2000 tikken.
Wanneer de klant dit enkel- of dubbelzijdig wilt maakt dit niet uit voor het aantal tik-
ken alleen voor het papierverbruik. 

Samengevat:
De prijs wordt in de basis bepaald door het aantal pagina’s (dus tikken) en of het en-
kel/dubbelzijdig wordt geprint(papier verbruik)

In Expressionmanager heeft de klant de mogelijkheid om zelf aan te geven hoeveel 
pagina’s het aan te leveren document heeft, of dmv een upload.
Wanneer de klant vantevoren het document upload wordt door het systeem gekeken 
hoeveel pagina’s het document heeft, daarnaast kan de klant dan opgeven hoeveel 
sets(oplage) hij wilt.
Dit bij elkaar geeft dus de omvang weer van de order, het systeem heeft dit getal (pa-
gina’s x oplage) dan opgeslagen in een variabele met de naam “n” . 
Deze variabele komt straks terug bij het bepalen van de daadwerkelijke prijs bereke-
ning.

In de printshop, wat na het uploaden of aangeven van de omvang volgt, kan de klant 
dan bepalen wat hij nog meer wilt.
Deze opties noemen we de printshop, en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit enkel-, dub-
belzijdig bedrukken,  ander papier voor omslag, inbind opties etc.
Al deze opties kunnen dan vervolgens invloed hebben op de prijs, wanneer bijvoor-
beeld je basis is bepaald op enkelzijdige afdrukken zul je net zoveel tikken als papier 
hebben.Wanneer iemand dus kiest voor dubbelzijdig zal het papier verbruik met de 
helft afnemen.
In Xpressionmanager krijg je dan bij de calculatie van het aantal vellen het volgende: 
“n/2” oftewel “n” stond voor het totaal aantal tikken en omdat de klant het dubbelzij-
dig geprint wilt hebben gaat wordt het papier verbruik dus de helft.
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Aanmaken printshop.
Om in dit voorbeeld een printshop aan te maken hebben we minimaal het onder-
staande nodig, hiermee kunnen we dan straks bepalen wat de prijs wordt zonder nog 
enige vorm van afwerking. 

Tikprijzen voor A4, A5 (per beschikbaar formaat apart)
Papiersoorten, formaten en prijzen 

Als eerste maken we een printshop aan en geven deze de omschrijving “BASIS” verder 
hebben we nog een aantal keuzes namelijk: 

Type:  Bij het type laten we de keuze  
  “A5/A4/A3 prints (prijzen per vel/tik)” staan
Katernindeling:  Bij katernindeling doen we niks, dit is bedoeld voor drukkers die met  
  katernen willen rekenen
Gekoppeld aan: Deze optie komt later nog aan de orde, laten we nu leeg
Kopie van:  Wanneer je een volledig kopie wilt maken kun je hier de  
  originele selecteren.
Media:   Hier selecteren we de papiersoorten (media) die in deze printshop  
  beschikbaar zullen zijn. 

 
Nadat we dit hebben gedaan gaan we door middel van het icoontje “categorieën” 
twee categorieën aanmaken.
We maken één categorie aan voor de bedrukking (enkel/dubbelzijdig en papier keuze) 
en één categorie voor de tikprijzen. 
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De categorie voor de tikprijzen daar beginnen we mee, deze geven we de naam “CON-
STANTEN” en hierin maken wij een subcategorie met de omschrijving “tikprijzen” en 
als eigenschap “pulldown” 

De subcategorie krijgt de volgende opties:
KleurentikA4 en ZwartwittikA4
Wat belangrijk is dat in het veld “TAG” onder het tabje “ALGEMEEN” de tekst exact zo 
staat gespeld als hieronder aangeven voor elke optie.
Voor kleurentikA4 is de TAG:  KLEURENTIKA4
Voor zwartwittikA4 is de TAG:  ZWARWITTIKA4

Bij de tab “PRIJZEN” kunnen we de staffel opgeven voor de daadwerkelijke tikprijzen, 
je ziet daar een drietal kolommen.
Aantal tikken vanaf, prijs(totaal) en prijs per stuk.
De eerste kolom daar vul je het aantal in en bij de laatste kolom de stuksprijs.

De tabs “Aantallen” en “Calculatie” hebben we hier niet nodig en mag je met rust 
laten. Deze prijzen aanmaken doen we dus voor zowel de kleur als de zwartwit tikken.
 
Volgende stap is het aanmaken van de categorie “Bedrukking” hierin laten we de klant 
straks kiezen voor papiersoort en/of bedrukking (enkel/dubbelzijdig).
We maken deze categorie aan en als eerste subcategorie maken we de keuze  
“kies papiersoort” aan, en geven deze het type “mediakeuze” 

Wanneer je voor mediakeuze kiest, komt er direct een lijst op het scherm waar je de 
papiersoorten kunt aanvinken, deze zullen dan in de pulldown verschijnen.
De papiersoorten worden op één plek in Xpressionmanager aangemaakt en onder-
houden, dit zit ook onder het menu “printshop” maar direct naast de tab “hoofdinde-
ling” zit de tab “media”. Hier maak je de papiersoorten aan en geef je ook de prijzen, 
formaten, gewichten etc in.
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Als laatste stap in dit voorbeeld volgt misschien wel de belangrijkste, we gaan de sub-
categorie “kies bedrukking” aanmaken waaruit de klant kan kiezen voor  
enkel/dubbelzijdig en kleur of zwart/wit wat uiteindelijk de prijs gaat bepalen. 

Immers we weten straks de totale omvang (aantal pagina’s x oplage) maar nog niet of 
het kleur/zwartwit en enkel-, of dubbelzijdig moet worden.
Wanneer we deze subcategorie hebben aangemaakt, gaan we deze voorzien van  
keuzes, als eerste maken we de keuze enkelzijdig zwartwit aan.
Vervolgens klikken we op de tab “CALCULATIE” en daar zien we een aantal velden.
Omdat we een zwartwit afdruk willen vullen we bij “Aantal tikken” onder zwart/wit in 
“n”. 
De letter “n” is zoals aan het begin uitgelegd gelijk aan de totale omvang. 

Onder het kopje “Aantal vellen” staan ook twee invulvakken waarbij we de eerste 
“Aantal vellen” gaan invullen, ook hier vullen we nu de letter “n” in. Omdat we hier 

een enkelzijdige afdruk aan het inrichten zijn is het aantal vellen gelijk aan de omvang.

Als laatste moeten we nog de pulldown “gekoppeld aan dit media-veld” selecteren, 
hier geven we aan dat het papier berekend moet worden aan de keuze die daarvoor is 
gemaakt.
Je zult in deze pulldown dus de media keuze “kies papier” vinden die we zojuist heb-
ben aangemaakt.

Voor de keuze dubbelzijdig zwartwit doen we bijna hetzelfde als de enkelzijdige be-
halve dat we bij aantal vellen nu “n/2” invullen.
En voor de kleuren opties is alles gelijk aan zwart/wit behalve dat we de letter “n” niet 
onder zwartwit invullen maar onder kleur.


