
uImage®

Zorg dat uw communicatie wordt
gelezen met gepersonaliseerde beelden

Variabele teksten zorgen ervoor dat één-op-één marketingboodschappen 
zeggen “lees mij.” Wanneer je daar dan nog gepersonaliseerde 
foto’s aan toevoegt, beginnen ze hardop te roepen! 

Deze fotoweerspiegeling is gemaakt 
met Photoshop “Image Warp” en een 
combinatie van de samenvoegmodi 
“Multiply” en “Soft Light”.

Stel je voor... een direct mail campagne die de ontvangers 
aanspreekt met gepersonaliseerde illustraties van zijn of haar naam 
in hout gebrand, of in glas geëtst. Een autobrochure met een foto 
van een autoruit waarin een voor de ontvanger bekend gebouw 

weerspiegeld wordt. Een webtoepassing waarin 
bezoekers hun eigen foto kunnen bekijken  

die om een koffiemok is geslagen of het 
bedrijfslogo kunnen beoordelen zoals  
het in een naamplaat gegraveerd staat, 

voordat ze online de bestelling plaatsen. 
Wat u ook maar weet te verzinnen, 
XMPie® uImage® maakt het mogelijk.

Met XMPie uImage kunt u tekst 
in afbeeldingen, en de ene afbeelding in de andere 

opnemen, om zo effectieve, aansprekende communicatie-
uitingen tot stand te brengen die niet genegeerd kunnen 
worden en ontvangers ertoe aanzetten om uw boodschap 
daadwerkelijk te lezen en hierop te reageren. In plaats van de 
statische afbeelding van een huis in een makelaarsbrochure, 
kan een variabele, gepersonaliseerde foto worden geplaatst 
waarbij de inrichting van het huis en de kleuren afhankelijk 
van de voorkeuren van de ontvanger veranderen, en waarop 
zelfs de naam van de ontvanger bij de voordeur leesbaar is.

Lees meer over het complete programma  
XMPie producten.  

Ga naar www.xmpie.com



uImage®

uImage is een modulair product dat volledig 
geïntegreerd kan worden binnen XMPie’s 
software en workflow voor variabele data. 
Het is net zo eenvoudig als het maken van 
een ontwerp in Adobe® Photoshop® of 
Illustrator®. Vervolgens kunt u vanuit uDirect® 
of PersonalEffect® een serie afbeeldingen, 
één per ontvanger, genereren die direct 
in het afdrukproces worden opgenomen. 
Door het invoegen van dynamische teksten, 
afbeeldingen en grafieken, kan realistisch en 
uniek beeldmateriaal worden samengesteld, 
afgestemd op iedere afzonderlijke ontvanger. 

Dynamische teksten 
Door eenvoudig een tag voor variabele kopie 
in uw Photoshop-tekstlaag toe te voegen, 
vult uImage automatisch de variabele 
kopie van uw ontvangerdatabron in. Met 
uImage kunt u alle effecten van de door 
u gebruikte applicaties gebruiken, en de 
copyfitting-instellingen definiëren zodat 
de tekst altijd in de gewenste ruimte past. 
Voor extra effect kunt u diverse lagen met 
meerdere variabele elementen gebruiken 
en zowel dynamische tekst als dynamische 
beelden in één bestand toepassen. 

Dynamische beelden 
Met uImage kunt u bij het creëren van 
gepersonaliseerde illustraties optimaal 
gebruik maken van de Smart Object-functie 
van Photoshop, terwijl u nog steeds de 
beschikking heeft over alle effecten van 
de Smart Object-lagen. Met de Image 
Warp-functies kunt u bijvoorbeeld beelden 
rondom 3D-oppervlakken vouwen, 
voor een uiterst realistisch effect. 

Ook controleert u de activiteiten bij het 
creëren van het definitieve beeldbestand. 
uImage maakt gebruik van de functies 
van Photoshop voor het uitvoeren van 
door gebruikers gedefinieerde scripts en 

acties, zodat u groepen 
ontwerptaken kunt 
automatiseren via JavaScript 
of het activiteitenpalet 
van Photoshop. 

Na het plaatsen van 
dynamische tekst kan de 
tekstlaag gerasterd worden, zodat 
filters zoals radial blur of mosaic 
texture op de gehele illustratie 
kunnen worden toegepast. 
Voor multimediatoepassingen 
kunt u met Photoshop van elk 
bestand twee versies aanmaken 
– een met hoge resolutie voor 
drukwerktoepassing en een met 
lage resolutie voor het internet.

Dynamische illustraties 
uImage is ook uiterst interessant voor 
ontwerpen met Illustrator. Gebruik 
opvulpatronen, warp, vervorm scatter lines 
en 3D-effecten voor dynamische en boeiende 
Illustrator-effecten. 

Gestroomlijnde workflow 
Kunstenaars kunnen met uImage creatieve 
sjablonen maken op basis van dynamische 
illustratie of tekst, zonder enige noodzaak tot 
programmeren. Vanuit Photoshop worden 
overdraagbare pakketten aangemaakt 
met alle voor beeldproductie benodigde 
fonts, acties, scripts en eigenschappen. 
Dit pakket is eenvoudig toepasbaar voor 
het ontwikkelen van campagnes en 
integreerbaar in desktop- of serverproductie.

Als uw project veel gepersonaliseerde 
illustraties bevat, en u beschikt over de 
PersonalEffect-serveroplossing van XMPie, 
dan kunt u een of meerdere uImage 
verwerkingseenheden toevoegen om de 
verwerkingstijd van uw uImage-projecten  
te optimaliseren.

Desktop-vereisten voor uImage
•	 Mac	of	Windows	werkstation	met	
uDirect	of	uCreate™	Print

•	 Adobe	Photoshop	en	Illustrator	CS4,	CS5	of	CS5.5

Vereisten verwerkingseenheid 
uImage
CPU
•	 Een	(1)	fysieke	Intel	Core™	Duo	
(Dual	Core	aanbevolen)

•	 2	GB	RAM	(4	GB	aanbevolen)

Opslag harde schijf
•	 Een	500	GB	harde	schijf	met	twee	partities:

	 Partitie	C:	Besturingssysteem	(80	GB)

	 Partitie	D:	opslag	Adobe	scratch-bestanden

Algemene vereisten
•	 Gigabit	Ethernet-adapter

Software-vereisten
•	 Windows	XP	Professional	SP	3	of	Windows	Vista	
(Business	Edition)	SP	2	of	Windows	7	(Professional	
Edition)	of	Windows	Server	2003	32-bit	Standard	
Edition	
(Allemaal OS certified voor 32-bit Windows. 
Windows 7 is ook certified voor 64-bit Windows)

•	 Adobe	Photoshop	en	Illustrator	CS4,	CS5	of	CS5.5

Gepersonaliseerde 
illustraties voor 

meer impact van 
uw boodschap. 

De bovenstaande 
“Bubble and Soup”-

illustraties zijn geproduceerd 
met image-based lettertypen 

voor een uniek teksteffect.
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