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Expanda suas ofertas conforme o seu negócio exija, sem 
sacri�car o seu investimento inicial. A arquitetura aberta da 
XMPie e con�guração expansíveis do produto lhe permitem 
incorporar publicações de mídia cruzada quando seja o 
momento certo para o seu negócio. Ter uma boa base de VDP 
antes de pular para campanhas multicanal mais avançadas, é 
sempre uma boa idéia. Mas se você já trabalhou com a VDP e 
está confortável trabalhando com 
bancos de dados, você está bem 
posicionado para fazer a transição 
para oportunidades de mídia 
cruzada novas e de maior margem, 
que pode envolver qualquer 
combinação de Web, e-mail, móvel. 
vídeo e de impressão.  Além disso, 
se o seu próximo passo será entrar 
no mundo da Web-2-print, os 
documentos variáveis que você cria 
com a XMPie pode ser facilmente 
disponibilizados para clientes com 
experiência na Web que estão mais dispostos do 
que nunca para fazer pedidos de impressão 
on-line.

                                           
Comunicações Relevantes e direcionadas  

 usando Impressão de Dados Variáveis
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O valor da impressão como meio de condução para a 
aquisição de leads e atingir os clientes nunca foi tão forte. 

Para as empresas que embarcam na impressão de dados 
variáveis, a XMPie oferece dois tipos de soluções: desktop e 
servidor. Para a VDP desktop conveniente e rentável, 
escolha uma das dois con�gurações: uDirect® Classic ou 
uDirect Studio. Se a sua loja produz grandes volumes de 
produção de VDP, lida com um grande número de trabalhos 
VDP de uma só vez, ou requer uma solução Web-to-print 
integrada, então a solução PersonalE�ect® baseada em 
servidor irá proporcionar o aumento no poder de produção 
maior que você precisa. 

Não importa onde você comece nesta seqüência contínua 
de produtos de impressão da XMPie, você pode atualizar 
facilmente no futuro. Você pode mudar de estação de 
trabalho para servidor, de um único servidor para múltiplos 
servidores, ou de impressão simples para capacidades 
integrais de mídia cruzada, sem ter retrabalhar ou perder 
nenhum trabalho que já tenha criado. Portanto, não 
importa qual o produto que você escolher, sua solução 
pode ser dimensionada para atender às suas 
futuras necessidades de negócios.

XMPie Faz com que Funcione!
A XMPie utiliza a plataforma padrão da indústria Adobe® 
para a criatividade e �exibilidade ilimitada. Ao começar 
com uma fonte de dados simples como um arquivo 
Microsoft Excel®, e um documento estático criado com o 
Adobe InDesign®, você pode projetar e implantar uma 
peça de dados variáveis altamente criativa com a XMPie. 
Com a adição do uImage® e uChart, você pode incorporar 
facilmente a personalização de imagem avançada e 
grá�cos e tabelas dinâmicas ricas em design.  Registre-se 
para o portal Marketplace da XMPie para comprar 
cativantes modelos uImage, ou fazer o seu próprio.

A impressão de dados variáveis (VDP), muitas vezes 
referida como impressão dinâmica, é simplesmente a 
produção de peças impressas com texto, imagens e/ou 
grá�cos variados, sob medida para cada destinatário.  Os 
marqueteiros compreenderam já há muito tempo a 
vantagem única da VDP e sua capacidade de atingir 
clientes e evocar resposta, e ao contrário de outros canais 
tradicionais de mídia, a impressão continua a crescer 

Software VDP de 
desktop de gama básica

Trabalhe de forma 
nativa no InDesign em 
Mac ou PC

Se conecte facilmente a 
dados e crie VDP 
visualmente ricas

Inclui uImage® para 
a personalização de 
imagens e grá�cos

Inclui uChart® para 
tabelas e grá�cos 
baseados em dados

Ferramentas Criativas

Aumentar o Retorno do Investimento através de 

durante a transformação digital atual. Capacidade da 
impressão de entregar efetivamente comunicações de alta 
qualidade para o público-alvo pode ser atribuído ao seu 
poder de permanência como um meio tangível. As taxas de 
resposta da impressão estão entre as melhores para 
qualquer meio individual quando impulsionada pela 
tecnologia que permite criar mensagens mais relevantes e 
personalizadas. 

uDirect® classic

uDirect® studio

Qual Solução VDP da XMPie
é a adequada para mim?

Dimensione suas Capacidades

Experimente uDirect desktop de forma gratuita em www.xmpie.com/trial-PT

experiência na Web que estão mais dispostos do 
Ferramentas Criativas

Adiciona o mecanismo 
de composição Adobe 
InDesign 
proporcionando um 
�uxo de trabalho 
WYSIWYG completo, 
desde a criação até a 
produção �nal

Plataformas

A solução 
multi-servidor, que 
inclui recursos de 
gerenciamento de 
cluster

Inclui o conjunto 
completo de APIs da 
XMPie para 
desenvolvimentos 
personalizados de 
soluções corporativas, 
�uxos de trabalho de 
lojas especí�cas, ou 
integração com outras 
soluções

Print Pro
PersonalEffect®

Enterprise Print

Print 
PersonalEffect®

Sistemas Turn-Key

Sistemas Turn-Key
Solução baseada em servidor 
acrescentando desempenho e 
escalabilidade

Inclui uPlan para a manipulação 
de dados mais so�sticada e 
regras de negócios de banco de 
dados personalizados

Aproveita o formato de 
documento XLIM da XMPie e 
mecanismo de composição. 
Modelos de documentos 
projetados em Adobe InDesign 
e exportados para o formato 
XLIM. Uma ferramenta de 
veri�cação automática XLIM 
também está incluída


