
uImage®

Criar comunicações apelativas com
imagens personalizadas

O texto variável faz com que as comunicações de 
marketing 1:1 digam "leia-me." Mas junte-lhes fotos 
personalizadas, e elas passarão rapidamente a gritar! 

Esta imagem reflectida foi criada 
utilizando o Photoshop Image Warp 
e uma combinação de modos de 
mistura Multiply e Soft Light.

Imagine só… uma campanha de mailing direto que utiliza imagens 
personalizadas, onde o nome de cada destinatário se encontra 
timbrado a quente em madeira ou gravado no vidro. Uma brochura 
automóvel apresentando a fotografia de um carro com o ex-libris 

da cidade natal refletido no vidro da janela. 
Uma aplicação Web onde os compradores 

podem pré-visualizar a sua própria fotografia 
estampada numa caneca de café ou 
pré-visualizar o logótipo da sua empresa 

timbrado numa placa antes de 
colocarem uma encomenda online. 
Com o XMPie® uImage®, pode ir até 
onde a sua imaginação o levar.

Utilize o XMPie uImage para integrar texto em imagens e 
imagens em imagens, de modo a construir comunicações eficazes, 
significativas, impossíveis de ignorar, que levem os destinatários 
a ler, reagir e responder à sua mensagem. Em vez de incluir uma 
imagem estática de uma casa na brochura de uma imobiliária, 
inclua uma fotografia variável personalizada, onde o design da casa 
e a cor serão diferentes com base nas preferências do destinatário, 
imprimindo ainda o nome do destinatário na caixa de correio.

Obtenha mais informações acerca da gama  
completa de produtos XMPie.  

Visite www.xmpie.com



uImage®

O uImage é um produto modular que se 
integra com os utilitários e o workflow de 
software de dados variável do XMPie. É 
tão fácil como criar um modelo no Adobe® 
Photoshop® ou Illustrator®; depois, a partir 
do uDirect® ou do PersonalEffect®, permite 
gerar um conjunto de imagens, uma por 
destinatário, e colocá-las diretamente 
no fluxo de impressão. Simplesmente 
através da integração de texto, imagens e 
gráficos dinâmicos, é possível criar imagens 
realistas e únicas para cada destinatário. 
Texto dinâmico 
Acrescente simplesmente uma etiqueta 
para cópia variável na camada de texto 
do seu Photoshop, e o uImage preenche 
automaticamente a cópia variável a partir 
da fonte de dados de destinatários. O 
uImage permite-lhe aplicar todos os efeitos 
fornecidos pelas aplicações que utiliza, 
bem como selecionar as definições de 
ajuste de cópia de modo a que o texto 
encaixe sempre no espaço desejado. 
Para um maior impacto, pode dispor de 
várias camadas com vários elementos 
variáveis, e incluir, tanto texto dinâmico, 
como imagens dinâmicas num ficheiro. 
Imagens Dinâmicas 
O uImage permite-lhe maximizar a 
função Smart Object do Photoshop para 
criar imagens personalizadas, mantendo 
simultaneamente todos os efeitos que 
podem ser aplicados a camadas Smart 
Object. Por exemplo, utilizando capacidades 
de Image Warping, pode integrar 
imagens em superfícies 3D, conduzindo 
a resultados altamente realistas. 
Também pode controlar a sequência 
de ações ao criar o ficheiro de imagem 
final. O uImage utiliza as capacidades 
do Photoshop para executar scripts ou 
ações definidos pelo utilizador, para 
que possa automatizar um conjunto de 
tarefas de design através de JavaScript 
ou do Actions Palette do Photoshop. 

Por exemplo, depois de 
colocar texto dinâmico, 
a camada de texto pode 
ser rasterizada, de modo 
a poder aplicar um filtro, 
como um efeito de 
desfocado radial ou uma 
textura em mosaico, a uma 
imagem completa. Para aplicações 
de meios cruzados, pode fazer com 
que o Photoshop crie duas versões 
de cada ficheiro – uma de alta 
resolução para impressão e outra 
de baixa resolução para a Web.
Gráficos Dinâmicos 
O uImage é igualmente 
atrativo para designs com o 
Illustrator. Utilize padrões de 
preenchimento, deformação, 
linhas dispersas distorcidas e efeitos 3D para 
obter efeitos do Illustrator dinâmicos e com 
um maior impacto. 
Workflow Aperfeiçoado 
Com o uImage, os artistas podem construir 
modelos criativos utilizando imagens 
ou texto dinâmicos, sem necessidade 
de qualquer programação. A partir do 
Photoshop, são criados pacotes uImage 
portáteis, incluindo todos os tipos de letra, 
acções, scripts e activos necessários para 
produzir imagens. Este pacote pode ser 
utilizado facilmente no desenvolvimento 
de campanhas e integrado na produção de 
servidores ou do ambiente de trabalho.
Se o seu projecto utilizar uma grande 
quantidade de imagens personalizadas e se 
possuir uma solução baseada em servidores 
PersonalEffect do XMPie, poderá acrescentar 
uma ou mais unidades de processamento 
uImage, assegurando um tempo de 
processamento maximizado para os seus 
projectos uImage.

Requisitos do uImage Desktop
•	 Computador	Mac	ou	Windows	com	
uDirect	ou	uCreate™	Print

•	 Adobe	Photoshop	e	Illustrator	CS4,	CS5	ou	CS5.5

Requisitos da Unidade de 
Processamento do uImage
CPU
•	 1	(um)	Intel	Core™	Duo	físico	(Dual	Core	

recomendado)

•	 2	GB	RAM	(4	GB	recomendado)

Armazenamento no disco rígido
•	 Um	disco	rígido	de	500	GB	com	duas	partições:

	 Partição	C:	Sistema	operativo	(80	GB)

	 Partição	D:	Armazenamento	de	ficheiros	de	
rascunho	Adobe

Requisitos Gerais
•	 Adaptador	Gigabit	Ethernet

Requisitos de Software
•	 Windows	XP	Professional	SP	3	ou	Windows	Vista	
(Business	Edition)	SP	2	ou	Windows	7	(Professional	
Edition)	ou	Windows	Server	2003	32	bits	Standard	
Edition	
(Todos os Sistemas Operativos certificados para 
Windows de 32 bits. O Windows 7 também 
está certificado para Windows de 64 bits)

•	 Adobe	Photoshop	e	Illustrator	CS4,	CS5	ou	CS5.5

As imagens 
personalizadas 

acrescentam um 
maior impacto às 

suas comunicações. 
As imagens de 

Balão e de Sopa acima utilizam tipos 
de letras à base de imagens para 
criar um efeito de texto exclusivo.
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