
Produza, monitorize e analise mensagens de 

e-mail direcionadas com o 
XMPie e-Mail ServiceSM

Um serviço para envio de e-mail de natureza 
comercial a um preço acessível.

Os clientes do XMPie e-Mail ServiceSM poderão produzir mensagens 
de e-mail personalizadas, totalmente integradas com todos os 
restantes elementos de uma campanha de dados variáveis. E porque 
o XMPie é uma solução única para uma diversidade de meios, 
também utiliza os mesmos dados, as mesmas regras comerciais e a 
mesma lógica que as utilizadas para automatizar a impressão, a Web 
e as mensagens SMS para produzir e-mails personalizados. Além 
disso, os dados dos destinatários e as atividades de resposta são 
monitorizados automaticamente e ficam disponíveis para análise 
utilizando o PersonalEffect® Analytics, um utilitário revolucionário 
para profissionais de marketing e fornecedores de serviços de 
impressão, que lhe permite acompanhar e gerir campanhas de meios 
cruzados personalizadas.

O XMPie e-Mail Service utiliza o ExactTarget®, líder global de 
soluções de e-mail, como tecnologia de suporte desta oferta. 
Este integração perfeita garante a gestão correta das mensagens 
de e-mail, bem como a sua devida produção, gerindo pedidos 
de anulação de subscrição e pedidos de retirada, para além de 
assegurar a conformidade com a legislação CAN-SPAM, e evitar 
filtros de spam, listas negras e outras barreiras à entrega, de forma 
adequada.

A subscrição deste serviço é rápida, simples e acessível, estando 
disponível para qualquer cliente XMPie com um servidor 
PersonalEffect e-Media ou PersonalEffect Cross Media.
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Obtenha mais informações acerca da gama  
completa de produtos XMPie.  

Visite www.xmpie.com
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"Upgrade" dos Planos
O XMPie e-Mail Service é um plano de subscrição flexível que 
permite aos clientes fazerem um "upgrade" do seu plano a qualquer 
momento. Para fazer um "upgrade", basta contactar a XMPie e 
subscrever o plano que pretende. Um "upgrade" é considerado um 
novo plano anual e o prazo do contrato voltará a ser de um ano. 
Note-se ainda que todos os créditos existentes, correspondentes ao 
plano anterior, serão adicionados aos créditos do pacote de e-mail 
do novo plano. 

Opções de Otimização de Entrega
Dependendo das suas necessidades ou dos requisitos dos seus 
clientes, poderá desejar isolar algumas contas ou aumentar a 
segurança, de modo a assegurar a capacidade máxima de entrega 
de e-mail. Com o XMPie e-Mail Service, existem três opções 
disponíveis para o ajudar a aumentar as taxas de entrega.

Contas Adicionais
As contas adicionais permitem melhorar o seu plano de subscrição, 
na medida em que oferecem um melhor isolamento das contas dos 
seus clientes. Pode ser atribuída a cada cliente, ou a todos os seus 
clientes, a sua própria conta. No caso de existirem várias contas, os 
créditos de e-mail são partilhados entre todas as contas adicionais 
associadas a um único plano de subscrição.

IP Privado
Para proteger a reputação do e-mail da sua empresa contra as 
práticas questionáveis de terceiros, possuir um IP privado poderá 
ser ideal para si. Com um IP privado, a sua conta encontra-se 
completamente isolada das restantes, mantendo o controlo do 
bom nome como remetente de e-mail. Isto permite-lhe proteger 
melhor a sua marca e garantir que a sua reputação não será afetada 
por influências externas.

Sender Authentication Package (SAP)
O SAP oferece o mais elevado nível de proteção, incluindo o 
isolamento de contas e estratégias de autenticação que ajudam  
a marcar a diferença entre o seu e-mail e o dos spammers.

A opção SAP inclui:
•	 IP Privado: Fornece uma rede privada para entrega de e-mail, 

garantindo máxima segurança e capacidade de entrega.
•	 Alojamento privado de domínios e subdomínios: Cria domínios 

e subdomínios concebidos tendo em conta os seus esforços 
de marketing de e-mail que suportam os vários requisitos de 
autenticação ISP para Autenticação do Remetente.

•	 Implementação e suporte para SPF, Sender ID, DomainKeys e 
DKIM: Gestão do DNS do seu domínio, publicação dos registos 
corretos e respetiva manutenção, de modo a assegurar a 
conformidade com os mais recentes padrões de ISP.

Excesso de Volume de E-mails
Para garantir a entrega do seu e-mail, o XMPie também oferece 
o excesso de volume de e-mails que permite aos subscritores 
enviarem até mais 50% de e-mail do que o volume do seu pacote. 
Este excesso fornece aos utilizadores uma margem de segurança 
que permite dar cobertura a e-mails de última hora sem ter que 
adquirir previamente créditos adicionais. O excesso de e-mail 
enviado será faturado convenientemente no final do contrato 
anual. Os utilizadores também podem adquirir previamente e-mails 
adicionais utilizando a loja online do XMPie e-Mail Service.

Para começar a usufruir já hoje do XMPie e-Mail Service, visite 
www.xmpie.com/emailservice e selecione um dos cinco planos de 
subscrição: Basic, Starter, Professional, Premier ou Platinum.
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