
Videopersonalisatie - een nieuwe dimensie
                                                                  in 1:1 marketing

Genereer automatisch gepersonaliseerde video’s 
met XMPie® en Adobe® After Effects® – haal 
nieuw werk binnen en creëer mogelijkheden 
voor een hogere bedrijfsomzet.

Met uDirect® Video kunt u nu zelf op efficiënte wijze 
gepersonaliseerde video’s met geanimeerde illustraties 
en visuele effecten in bioscoopkwaliteit creëren. De 
XMPie videopersonalisatie-oplossing is geïntegreerd 
in de toonaangevende videoproductiesoftware 
Adobe® After Effects®, voor een vertrouwde 
omgeving voor de geroutineerde professional. 
Met uDirect en After Effect gecombineerd, kunnen 
gebruikers gepersonaliseerde video’s renderen, die 
vervolgens kunnen worden verwerkt in 1:1 multi-
kanaals campagnes of op conventionele wijze 
kunnen worden toegepast als standalone video’s.

Unieke videopersonalisatie

Een onderdeel van uDirect Video is uCreate™ Video, 
een plug-in voor Adobe After Effects, waarmee de 
After Effects professional naar een databron kan 
linken en zo een datagestuurde video-sjabloon kan 
creëren. uDirect Video bevat verder uRender™, een 
desktop-applicatie die op basis van de video-sjabloon 
een gepersonaliseerde video’s samenstelt. De sleutel 
achter de creatie van gepersonaliseerde video’s is de 
toepassing van After Effects als een creatief platform 
en de integratie daarvan met de unieke Automatic 
Dynamic Object Replacement (ADOR®) technologie 
van XMPie; hiermee beschikt u over een geavanceerde 
manier om video’s gepersonaliseerd op segmenten, 
groepen en zelfs individuele personen te creëren.

uDirect® Video
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XMPie zorgt dat het werkt

Gebruikers kunnen een 
originele After Effects film of 
een bestaand sjabloon uit 
een online bibliotheek als 
basis nemen en daarin op 
realistische wijze variabele 
tekst, illustraties en andere 
materialen invoegen met 
schitterende speciale effecten 
zoals animate, wiggle, 
shatter, blur, warp en distort. 
Illustraties gemaakt in Adobe 
Photoshop® of Illustrator® 
en gepersonaliseerd met 

XMPie uImage® kunnen ook worden 
opgenomen in gepersonaliseerde 
video’s. Bovendien kunnen 
gepersonaliseerde video’s zelfs 
binnen andere gepersonaliseerde 
films worden weergegeven.

De uDirect Video oplossing bestaat 
uit twee onderdelen. De uCreate 
Video component verschaft u de 
mogelijkheid om datagestuurde 
video-sjablonen te bouwen in After 
Effects en een nieuwe, compacte 
package, een zogenaamde 
MovieSet™, te creëren. Het onderdeel 
uRender maakt vervolgens gebruik 
van de MovieSet om een set complete 
clips, elk gepersonaliseerd per 
ontvanger, te genereren. Dit zorgt 
voor een hogere workflow-efficiëntie 
waarbij de creatie van taken en de 
productie worden opgesplitst.

Waarom video?

De afgelopen jaren is video, met 
de groei van de sociale media, 
uitgegroeid tot een transformationele 
technologie en vormt deze nu een 
belangrijk onderdeel in de mediamix. 
De uitdaging zat in het feit dat de 
meeste videoboodschappen werden 
uitgezonden voor één groot publiek 
en slechts zelden relevant waren 
voor de individuele ontvanger.

Serviceproviders hebben 
videoboodschappen lang beschouwd 
als iets dat zij nooit konden 
leveren; videoproducties waren 
het terrein van reclamebureaus en 
videoproductiebedrijven. Maar nu 
kunnen providers, met behulp van 
een kant-en-klaar videocreatie- en 
productiepakket in combinatie 
met het intuïtieve aanwijzen en 
aanklikken-menu van XMPie, 
ook gepersonaliseerde video’s 
als onderdeel van een 1:1 multi-
kanaals campagne aanbieden en 
zo meer werk en mogelijkheden 
voor een hogere omzet genereren.

Verder zijn succesvolle marketeers 
voortdurend op zoek naar relevantie 
in alle media en zijn zij geïnteresseerd 
om te investeren in communicatie die 
opvalt en oproepen tot actie, hetgeen 
zich weer vertaalt in resultaten. 
Gepersonaliseerde video’s met 
bioscoopachtige effecten en krachtige 
illustraties kunnen marketeers 
helpen dit doel te bereiken. 

Gepersonaliseerde video’s vallen op, roepen op tot actie 
en vertalen zich in resultaten

XMPie® levert een complete videopersonalisatie-
oplossing voor het integreren van dynamische 

content in bioscoopkwaliteit films en het verwijzen 
daarheen vanuit andere gepersonaliseerde media.
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