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Breid uw aanbod uit naar de vraag van uw bedrijf zonder uw 
eerste investering op te o�eren. De open structuur van XMPie 
en de schaalbare productcon�guratie stellen u in staat om 
cross-media-publicatie op te nemen op het juiste moment 
voor uw bedrijf. Het hebben van een goede basis in VDP 
voordat u in meer geavanceerde campagnes over meerdere 
kanalen duikt, is altijd een goed idee. Maar als u reeds 
gewerkt hebt met VDP en als u zich 
comfortabel voelt bij het werken 
met databases, beschikt u over een 
goede positie om over te gaan naar 
nieuwe cross-media-mogelijkheden 
met een hogere marge, waarbij elke 
combinatie van web, e-mail, 
mobiel, video en print mogelijk is.  
Als uw volgende stap en betreden 
van de wereld van web-2-print is, 
kunnen de variabele documenten 
die u creëert met XMPie bovendien 
gemakkelijk beschikbaar gemaakt 
worden voor gewiekste webclients die meer 
bereid zijn dan ooit om printorders online te 
zetten.
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De waarde van print als sturende media voor het verkrijgen 
van leads en het bereiken van klanten is nog nooit zo sterk 
geweest. 

Voor bedrijven die zich inlaten met printen van variabele 
gegevens, biedt XMPie twee soorten oplossingen – desktop 
en server. Voor gemakkelijke en rendabele desktop VDP 
kiest u één van de volgende twee con�guraties: uDirect® 
Classic of uDirect Studio. Indien uw drukke zaak hoge 
volumes VDP-output produceert, een groot aantal 
VDP-taken tegelijkertijd behandelt of een geïntegreerde 
Web-to-print-oplossing vereist, levert de 
PersonalE�ect®-serveroplossing het verhoogde 
productievermogen dat u nodig hebt. 

Ongeacht waar u begint in dit continuüm van 
XMPie-printproducten, kunt u in de toekomst gemakkelijk 
opwaarderen. U kunt gaan van werkstation naar server, van 
enkele server naar meerdere servers of van enkel print naar 
volledige cross-media-capaciteiten zonder de noodzaak om 
te bewerken en zonder het werk kwijt te raken dat u reeds 
gecreëerd hebt. Dus, ongeacht de producten die u kiest, 
kan uw oplossing schalen om te voldoen aan uw 
toekomstige bedrijfsbehoeften.

XMPie Laat het Werken!
XMPie maakt gebruik van het standaard Adobe®-platform 
voor onbeperkte creativiteit en �exibiliteit. Door te 
beginnen met een eenvoudige gegevensbron zoals een 
Microsoft® Excel-bestand en een statisch document dat 
gemaakt is met Adobe InDesign®, kunt u een uiterst 
creatief document met variabele gegevens ontwerpen en 
toepassen met XMPie. Door het toevoegen van uImage® 
en uChart®, kunt u gemakkelijk geavanceerde 
afbeeldingpersonalisatie en ontwerprijke dynamische 
gra�eken en tabellen opnemen.  Meld u nu aan voor het 
XMPie-marktportaal voor het aanscha�en van 
fascinerende uImage-sjablonen of maak hier uw eigen 
sjabloon.

Printen van variabele gegevens (VDP), vaak ook dynamisch 
printen genoemd, is eenvoudigweg de productie van 
geprinte stukken met variërende tekst, afbeeldingen en/of 
gra�sche voorstellingen, afgestemd op elke ontvanger.  
Marketeers hebben al lang het unieke voordeel van VDP 
begrepen en het vermogen om klanten te bereiken en om 
respons op te roepen, en in tegenstelling tot andere 
traditionele mediakanalen blijft print groeien gedurende 

Desktop VDP-software 
op instapniveau

Werk natuurlijk in InDesign 
op Mac of PC

Maak gemakkelijk 
verbinding met gegevens 
en creëer visueel rijke VDP

Bevat uImage® voor 
personalisatie van 
afbeeldingen en 
gra�sche voorstellingen

Bevat uChart® voor 
gegevensgestuurde 
tabellen en gra�eken 
-gra�ken

Creatieve tools

Verhogen van de ROI door middel van Gerichte, 

de aanhoudende digitale transformatie. Het vermogen van 
print om op e�ectieve manier communicatie van hoge 
kwaliteit de leveren aan het bedoelde publiek kan 
toegeschreven worden aan de blijvende kracht als tastbaar 
medium. De responsiesnelheid uit print is één van de beste 
voor elk medium wanneer dit aangestuurd wordt door 
technologie die meer relevante en gepersonaliseerde 
berichtgeving mogelijk maakt. 

uDirect® classic

uDirect® studio

Welke XMPie VDP-Oplossing
is de Juiste voor Mij?

Stem Uw Capaciteiten Af

Probeer uDirect desktop gratis op www.xmpie.com/trial-NL

Creatieve tools

Geeft een toevoeging 
van Adobe 
InDesign-compositiem
achine die voorziet in 
een volledige 
WYSIWYG-work�ow 
van creëren tot 
uiteindelijke productie

Platforms

Een oplossing voor 
meerdere servers met 
capaciteiten van 
clusterbeheer

Omvat de volledige 
reeks XMPie API's voor 
aangepaste 
ontwikkelingen van 
ondernemingsoplossing
en, winkelspeci�eke 
work�ows of integratie 
met andere oplossingen
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Gebruiksklare systemen
Op server gebaseerde 
oplossing met toegevoegde 
prestatie en schaalbaarheid

Omvat uPlan voor meer 
geavanceerde 
gegevensbehandeling en 
aangepaste bedrijfsregels 
voor databases

Maakt gebruik van XMPie’s 
XLIM-documentformaat en 
-compositiemachine. 
Documentsjablonen 
ontworpen in Adobe 
InDesign en geëxporteerd 
naar XLIM-formaat. Een 
XLIM-aansprongtool is 
tevens opgenomen


