


A XMPie foi fundada em 2000 por veteranos da Scitex e EFI™, que, antes de iniciar 

a XMPie, fizeram grandes contribuições para as soluções de impressão 

analógica e digital que essas empresas criaram. Eles fundaram a XMPie 

com a visão de integrar o mundo da mídia impressa e eletrônica e 

facilitar para os clientes a criação e produção de comunicações 

personalizadas. Hoje, como uma unidade de negócios de 

software em crescimento da Xerox ® Corporation, a XMPie 

deu mais um passo importante para integrar o mundo 

da publicação e marketing, oferecendo mais 

serviços de valor agregado aos provedores 

de impressão e seus clientes, e melhor 

mensuração e geração de relatórios do Retorno 

do Investimento para os executivos de marketing.

O mercado de serviços de marketing 

personalizados de alto valor, incluindo a gestão de 

comunicações individualizada em campanhas 

multicanal usando impressão, Web, email, 

vídeo, móvel e outras novas mídias, é grande 

e está crescendo rapidamente. A XMPie 

está na liderança com um compromisso com 

a inovação do produto, desempenho e serviço. 

A XMPie traz soluções de publicação completas, 

mensuráveis e dinâmicas para prestadores de serviços 

de impressão, profissionais criativos, pequenas e 

médias empresas e organizações de classe empresarial.   

Uma Visão para Liderar



A impressão de dados variáveis (VDP), Web-to-print, publicação integrada de mídia 
cruzada, e outros serviços com foco no marketing que utilizam comunicações relevantes 
personalizadas e otimização baseada em respostas, estão dominando as agendas dos 
profissionais de marketing e seus prestadores de serviços. 

Você já pode estar imerso neste vasto mar de comunicações individualizadas. Ou, pode ser 
que você esteja avaliando as estratégias mais velozes e mais bem sucedidas para entrar 
neste novo oceano de oportunidades. Onde você estiver, a XMPie é a sua solução confiável e 
comprovada.  

A linha de produtos exclusiva, modular e escalável da XMPie permite que você entre no 
mundo VDP com um produto de desktop fácil de aprender, que utiliza a plataforma Adobe® 
Creative Suite®, para satisfazer muitas das necessidades da impressão personalizada. 
Quando você quiser realizar campanhas de mídia cruzada de alto valor, e lojas online e 
portais de marketing para a condução de comunicações personalizadas, a XMPie fornece 
uma gama completa de extensíveis, soluções baseadas em servidor. 

Usando o Adobe Creative Suite, você pode criar poderosos designs com ilimitada 
variabilidade, imagens e gráficos personalizados, e tabelas e gráficos baseados 
em dados. Usando esses elementos, você pode implantar campanhas de 
mídia cruzada altamente eficazes com URLs Personalizadas (PURLs), e-mails e 
comunicações móveis personalizadas - todos conduzidos por um único banco 
de dados, com um conjunto de regras de negócio. Quando você utiliza XMPie, 

todo o planejamento da campanha, os designs criativos e o investimento sistema pode ser 
aproveitado conforme as suas ofertas se expandem e o seu negócio cresce. O melhor de 
tudo, cada ação e evento é monitorado e medido, e pode ser aperfeiçoado para atingir o 
ideal Retorno do Investimento da campanha. 
  
Independentemente de onde você está hoje - ou de onde você precisa ir - a XMPie possui 
os produtos e soluções que podem levá-lo até lá, conduzir o seu negócio, e garantir o 
crescimento consistente de receita e lucro.

Expanda o Seu alcance.
 � Crie campanhas personalizadas que 

possuam impressão, email, Web, vídeo e 
móvel.

 � Atinja os clientes no momento certo, da 
maneira em que eles escolham.

 � Use mensagens, imagens, gráficos e de 
vídeos variáveis para ir direto ao ponto e 
prender a atenção do seu alvo.

 � Criar portais de auto-atendimento sob 
demanda para fornecer impressões e 
mídia eletrônica.

Traga relevância para o  
Seu Marketing.

 � Aproveite os dados para enviar mensagens 
personalizadas para cada destinatário.

 � Fomente relacionamentos leais com 
comunicações pessoais relevantes.

 � Personalize os gráficos para atrair a 
atenção. 

Entregue resultados  
Mensuráveis.

 � Crie campanhas com ferramentas 
integradas de rastreamento de resposta.

 � Ajuste as mensagens, ofertas e meios de 
comunicação com base nos resultados.

 � Forneça relatórios que justifiquem e 
impulsionem os investimentos em 
marketing.

Fornecimento de
Comunicações Individualizadas
alcance.relevância.resultados

XMPie uDirect® 
XMPie PersonalE�ect® TransMedia
XMPie PersonalE�ect Print Pro

     Impressão de Dados Variáveis
Mídia Digital 1:1

         - Web
         - Email
         - Video
         - Móvel

1:1 Mídia Cruzada

Colaboração na Campanha
XMPie Circle™ 
XMPie PersonalE�ect® Analytics

Hub de Mídia Cruzada
O roteiro (storyboard) digital
Monitoramento do Desempenho / KPIs

ICM
     Gestão de Comunicações  
     Individualizada (Individualized  
     Communications Management)
     Diálogos Multicanal  
     1:1 Integrados

Portais Web-to-Print 
     XMPie PersonalE�ect StoreFlow™

Marketing Sob Demanda
Catálogos de Documentos B2B / B2C 
Documentos Enviados pelo Usuário
Documentos Híbridos/Compostos

Plataforma Base
     Tecnologia ADOR ®
     Mecanismo de Lógica e Dados
     Tecnologias de Banco de Dados
     Escalabilidade do Desempenho
     Grupos de Servidores, Tolerância a Falhas
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uDirect® Classic
Personalização e Impressão 
Dinâmica

Entre no mundo da impressão de dados 
variáveis com mensagens e gráficos 
dinâmicos usando o uDirect Classic. Este 
software desktop fácil de usar, permite que 
você se conecte a fontes de dados simples, 
como planilhas de Microsoft® Excel, e tome 
qualquer elemento estático no InDesign® 
- texto, imagens e gráficos - e o torne 
variável.

uDirect® Studio
Adicionando Imagens e Gráficos 
Personalizados

O uDirect Studio permite a criação de 
aplicativos de dados variáveis mais 
poderosos e enriquecidos. Use o exclusivo 
uImage da XMPie para a personalização 
avançada de imagens e gráficos com dados 
variáveis, e o uChart, para gráficos ricos e 
tabelas com design enriquecido e baseado 
em dados.  

uImage®

Personalização de Imagem e Gráfica

Use o XMPie uImage para criar 
impressionantes documentos variáveis 
baseados em dados com impressionantes 
imagens e gráficos personalizados. Os 
designers que trabalham com Adobe 
Photoshop® e Illustrator® podem produzir 
poderosos e visualmente sofisticados 
modelos de imagens e gráficos 
personalizados, e fundi-los sem esforço em 
documentos de impressão ou eletrônicos 
da XMPie.

uDirect® Video
Uma Nova Dimensão no Marketing 
1:1

Com o uDirect® Video, incorpore conteúdo 
dinâmico em filmes de qualidade 
cinematográfica exclusivamente, e 
vincule-se a eles a partir de outra 
mídia personalizada, tais como e-mail 
e páginas Web. A solução utiliza o 
software de produção de vídeo líder da 
indústria, Adobe After Effects®, para os 
marqueteiros e prestadores de serviços 
possam criar e gerar vídeos personalizados 
de forma eficiente com efeitos visuais 
cinematográficos.

PersonalEffect® eMedia 
Cloud
Porta de acesso ao mundo da 
cross-media

PersonalEffect eMedia Cloud é uma 
solução baseada em nuvem que adiciona 
pontos de contato de e-mail e URL 
pessoais a suas campanhas de impressão, 
enquanto permite monitorar e analisar 
os indicadores chave do desempenho 
da campanha. Uma excelente solução 
para entrar no mundo cross-media, 
PersonalEffect eMedia Cloud integra com 
exclusividade o componente de impressão 
XMPie uDirect com serviços baseados 
em nuvem para personalização de mídia 
online. 

Introdução à VDP, Web-to-Print Personalizado
e Comunicações Multicanal com XMPie.

A arquitetura aberta do XMPie lhe permite começar em qualquer lugar, adicionar recursos 
e proteger o seu investimento ao longo do caminho.



Introdução à VDP, Web-to-Print Personalizado
e Comunicações Multicanal com XMPie.

A arquitetura aberta do XMPie lhe permite começar em qualquer lugar, adicionar recursos 
e proteger o seu investimento ao longo do caminho.

PersonalEffect® Sistemas Turn-Key
Soluções Embaladas com Funcionalidade Plena  
Os sistemas turn-key PersonalEffect fornecem poderosas soluções out-of-the-box para servidores. 
Escolha o Print Pro para aplicativos VDP de nível profissional, StoreFlow para fornecer as melhores 
lojas Web-to-Print e TransMedia para criar e fornecer campanhas cross-media com impressão, 
email e web. Sejam quais forem suas necessidades, os sistemas PersonalEffect fornecem soluções 
modulares e robustas que podem ser facilmente redimensionadas e configuradas para atender às 
suas necessidades de crescimento à medida que o seu negócio se desenvolve e floresce. 

Plataformas Empresariais XMPie
Plataformas de Alta Performance para Requisitos Exigentes  
As Plataformas Empresariais da XMPie são soluções robustas, topo de linha, tolerante a falhas que 
fornecem o poder das tecnologias PersonalEffect da XMPie aos prestadores de serviços com alto 
volume, requisitos one-to-one ou organizações que atendem às necessidades mais exigentes de 
clientes empresariais. Escolha uma plataforma base para a Enterpise Print ou Enterprise Cross-
Media e monte uma solução completamente configurável que atenderá às suas necessidades 
críticas para Web-to-Print, mídia integrada, personalização via API, redundância, velocidade e 
criatividade. O céu é o limite com as Plataformas Empresariais da XMPie!

PersonalEffect®Analytics
Acompanhamento e Medição  
de Campanha 
 Para o acompanhamento e a análise, 
o módulo integrado PersonalEffect 
Analytics é um conjunto de ferramentas 
completo que permite que as variáveis, as 
respostas de destinatários e os eventos, 
sejam registrados em todos os pontos de 
contato em cada meio de comunicação. 
Estes dados registrados são acessíveis 
através do dashboard de Marketing 
uProduce™, onde os relatórios podem ser 
montados e executados para determinar 
o desempenho da campanha - ajudando 
você a entregar o máximo de Retorno do 
Investimento para os seus clientes.

Preço

Plataforma de 
servidores cluster
De classe empresarial, 
con�gurável
Multicanal Integrado
Web-to-Print
Soluções personalizadas 
usando APIs
Desempenho Ajustável
Tolerante a falhas

Fluxo de trabalho de 
Desktop/Servidor para 
Impressão, Mídia On-line, 
e Multicanal Integrado
Web-to-Print
Funcionalidade Plena de 
banco de dados
Desempenho
Analítica
Círculo-aberto

PURLs e e-mail 
(baseado em nuvem)
Cloud Hub para 
Dados e Regras

VDP Criativo
Imagens Personalizadas
Grá�cos Personalizados
Vídeo Personalizado

Ferramentas 
Criativas
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Criar Conversas Que Clicam
O Marketing está mudando. No mundo de hoje, os marqueteiros 
B2B e B2C - e os prestadores de serviços que lhes dão suporte - 
devem ser capazes de estabelecer comunicações em curso através 
da mídia impressa e nova, com mensagens consistentes que são 
relevantes para cada destinatário.  As campanhas devem se tornar 
conversas continuamente refinadas, e não palestras pessoais. 
Isso exige integração. Para ser eficaz, cada ponto de contato deve 
ser visto não como um evento isolado, mas parte de um plano 
estratégico e integrado de comunicação. Entendendo isso, o desafio 
não reside em saber se deve se adotar a mídia cruzada como 
uma estratégia, mas em como implementá-la de forma rentável 
e de uma forma que lhe permita expandir o seu alcance, trazer 
relevância para o marketing, e produzir resultados crescentes.

Preenchendo a brecha entre a impressão digital e a mídia online, 
a XMPie está revolucionando a forma em que os marqueteiros 
criam, implementam, avaliam e refinam as campanhas 1:1. A 
exclusiva tecnologia da XMPie faz com que seja possível rastrear 
uma campanha de mídia cruzada inteira a partir de um único 
banco de dados. Com cada contato - através de impressão, e-mail, 
Web e outras novas mídias - as informações são coletadas e 
atualizadas instantaneamente. Esta poderosa capacidade abre novas 
oportunidades para continuar o diálogo e fornece acompanhamento 
significativo em momentos de interação de um cliente ou prospecto. 
As atualizações feitas em um formulário da Web podem ser 
utilizadas para conduzir conteúdo da Web dinâmica, solicitar um 
telefonema de um representante de atendimento ao cliente, ou estar 
imediatamente disponível para a próxima onda de uma campanha 
impressa. 

O roteiro (storyboard) digital para 
as suas campanhas multicanal 1:1

XMPie Circle™  
Visualize, Planeje, Colabore e Meça 
O XMPie Circle é uma solução Software como Serviço (SaaS) para o planejamento, colaboração e acompanhamento de 

campanhas de comunicação de múltiplos canais e individualizadas. Com o Circle, equipes de marketing, agências e clientes 

podem conceituar, esboçar, planejar, construir e revisar diálogos multicanal 1:1. Usando as ferramentas de diagramação 

altamente visuais para o fluxo campanha e a intuitiva interface de usuário do Circle, todos os potenciais interessados em uma 

campanha de marketing agora podem visualizar com precisão os diversos pontos de contato de uma campanha para um

XMPie Circle™

Visualize, Planeje, Colabore e Meça
O XMPie Circle é uma solução Software como Serviço (SaaS) para o planejamento, colaboração e acompanhamento de 

campanhas de comunicação de múltiplos canais e individualizadas. Com o Circle, equipes de marketing, agências e clientes 

podem conceituar, esboçar, planejar, construir e revisar diálogos multicanal 1:1. Usando as ferramentas de diagramação 

altamente visuais para o fluxo campanha e a intuitiva interface de usuário do Circle, todos os potenciais interessados em uma 

campanha de marketing agora podem visualizar com precisão os diversos pontos de contato de uma campanha para um
membro destinatário determinado. O melhor de tudo é 

que o Circle permite o acompanhamento do progresso 

que pode ser visualizado diretamente no fluxo de 

campanha do Circle.  Ao associar os componentes do 

PersonalEffect Analytics a qualquer ponto de contato, 

Indicadores Chave de Desempenho e outras estatísticas 

estão convenientemente visíveis conforme a campanha 

segue seu curso.



Garantindo o seu sucesso 
no negócio de um-para-um

Maximize Suas Capacidades XMPie
O Portal de Informações ao Cliente da XMPie inclui um portfolio de 
materiais de treinamento, webinars, aplicativos de exemplo e outros 
materiais de apoio de marketing para ajudar os clientes a aproveitar 
plenamente as suas capacidades na impressão de dados variáveis, 
personalizado Web-to-print e marketing de mídia cruzada. 
 
O Marketplace da XMPie Deixa  
Você Preparado
O site do Marketplace XMPie fornece modelos uImage “ready-to-go” para 
Adobe Photoshop, com todos os recursos de impressão e Web da XMPie, 
para o desenvolvimento de comunicações atrativas e que geram vendas. 
O melhor de tudo, as imagens e gráficos são gratuitas e podem ser usados 
como desejar, quantas vezes você quiser. Visite o Marketplace XMPie em 
http://www.xmpie.com/MP-PT.

Para saber mais sobre a linha completa de produtos XMPie,  
ou para baixar uma versão gratuita do uDirect, visite  
www.xmpie.com/Home-PT.
Email: marketing@xmpie.com

Uma Comunidade de 
Usuários 
Como cliente da XMPie, você terá a oportunidade de participar no Grupo 
de Usuários XMPie, um conjunto de usuários que se reúne e compartilha 
abertamente conhecimentos, experiências, melhorias e dicas para o 
desenvolvimento de campanhas de dados variáveis bem-sucedidas. 
Através de fóruns interativos, uma biblioteca on-line, uma conferência 
anual programas e atividades, você terá acesso às informações mais 
atualizadas sobre as melhores práticas, produtos, serviços e tecnologias. 
Saiba mais sobre o Grupo de Usuários XMPie em www.xmpieusers.org.

www.twitter.com/xmpie blog.xmpie.com

www.facebook.com/xmpie www.youtube.com/xmpie
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