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Volg de campagne performance met 
PersonalEffect Analytics

XMPie® PersonalEffect® Analytics betekent een revolutie in de 
wijze waarop marketeers één-op-één cross-media campagnes 
volgen en beheren. PersonalEffect Analytics is nummer 1 end-to-
end oplossing voor het volgen van campagne-activiteit aan de 
ontvangerzijde via alle mediakanalen. Bovendien beschikt het 
over uProduce™ Marketing Console, een webgestuurd dashboard 
met een groot aantal grafische functies, waaronder gedetailleerde 
diagrammen en grafieken die de campagnecijfers weergeven. Het 
bijzondere van uProduce Marketing Console is de mogelijkheid 
om alle data van media en gebeurtenissen met alle relevante 
variabele data samen te voegen, om zo, via slechts één volginterface 
een uniek overzicht van de campagneprestaties te genereren.

Omdat PersonalEffect platform elk raakpunt produceert, wordt 
informatie automatisch verzameld over alle communicatie-uitingen 
heen. Elk variabel element dat in een campagne wordt gebruikt, 
ongeacht via welke media, kan worden gevolgd, geanalyseerd en 
gerapporteerd. Bovendien wordt alle responsactiviteit, zoals een 
e-mail die wordt gelezen, een knop die wordt ingedrukt of een 
link die wordt aangeklikt, geregistreerd en kan deze informatie 
vervolgens worden toegepast voor de campagne-analyse. Op basis 
van de real-time cijfers die zo worden verkregen, kunnen marketeers 
aanbiedingen, doelgroepen, berichten en mediakanalen van 
campagnes analyseren en toespitsen en zelfs van medium wisselen. 
Deze flexibiliteit bij het beheren van live-campagnes maakt uw 
marketingcommunicatie beter afgestemd, relevanter en effectiever.

Met PersonalEffect Analytics wijzigt u uw marketing communicatie 
in een doorlopende, gepersonaliseerde conversatie.

Volg, analyseer en verfijn cross-media campagnes op 
basis van cijfers en analyses voor een hoger rendement 
en meer ROI.

Op zich staande campagnedata worden uniform 
gepresenteerd via een overzichtelijk, interactief 
dashboard, waarbij u de mogelijkheid krijgt 
geboden om de marketingcommunicatie continu 
af te stemmen voor een hogere ROI.

Lees meer over het complete programma  
XMPie producten.  

Ga naar www.xmpie.com
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De XMPie volg- en analysetechnologie 
vormt een van de pijlers van het 
XMPie platform en biedt eenvoudig 
toegankelijk, gedetailleerd inzicht in de 
campagneresultaten en meeteenheden 
over alle media – een sleutelcomponent 
voor het beheer van geïndividualiseerde 
massacommunicatie.

Volgen
Alvorens een campagne uit te rollen, 
kunnen gebruikers het volgen eenvoudig 
activeren om het verzamelen van de data 
van de ontvangers en het monitoren 
van hun respons te starten. Bovendien 
kunnen door toevoeging van Tracking 
API’s gegevens van externe systemen zoals 
CRM-systemen en call centres worden 
meegenomen in het volgsysteem, om zo 
een centraal verzamelpunt te creëren voor 
de respons op de campagne vanuit elk 
willekeurig kanaal.

Gedurende de gehele looptijd van de 
campagne levert PersonalEffect Analytics 
ontvangerinformatie en responsdata, die 
weer de basis vormen voor campagne-
analyse.

Analyseren
uProduce Marketing Console vormt de 
interface tot deze data en biedt u de 
mogelijkheid om gedetailleerde rapporten 
en tabellen te creëren. Zo leveren Key 
Performance Indicator (KPI) rapporten 
met staafgrafieken snel inzicht in de 
campagne performance. Bovendien zijn 

er geïntegreerde rapporten om de e-mail 
performance, de campagne-activiteit 
over een specifieke periode, details op 
ontvangerniveau, etc., te bekijken.

Met PersonalEffect Analytics kunnen 
marketeers bepalen hoeveel ontvangers 
hebben gereageerd op een campagne, 
alsmede welk onderwerp deze respons 
heeft gegenereerd, welk aanbod werd 
geselecteerd en hoe het profiel van 
ieder die heeft gereageerd, is. Deze 
mate van verfijning draagt bij tot betere 
klantprofilering en verschaft waardevol 
inzicht in de effectiviteit van aanbiedingen 
en het medium via welke deze worden 
gepresenteerd. 

Afstemmen
Gebruikers kunnen op elk gewenst 
moment van een actieve campagne 
een uitgebreide analyse uitvoeren om 
trends aan het licht te brengen en hun 
marketingcommunicatie daarop af te 
stemmen. Zo kunnen aanbiedingen worden 
gewijzigd, creatieve elementen worden 
aangepast of de campagne-opbouw 
worden bewerkt. Het is ook mogelijk om 
data toe te kennen aan segmenten in de 
database, hetgeen van pas kan komen 
bij het triggeren van vervolgfases in de 
campagne, het markeren van specifieke 
ontvangers of een actie te starten 
waarbij informatie wordt teruggevoerd 
in het systeem. PersonalEffect Analytics 
maakt proactief campagnemanagement 
mogelijk voor een maximale ROI.

PersonalEffect Analytics Editions
Van PersonalEffect Analytics zijn 
twee versies verkrijgbaar: Signature 
en Premier. Beide versies genereren 
uitgebreide tabellen en grafieken†, bieden 
ondersteuning voor multi-user logins 
en geven campagnebesluitvormers de 
mogelijkheid om hun eigen rapporten te 
creëren en bewerken. Bovendien biedt 
de Premier editie de mogelijkheid om 
meerdere dashboards te creëren en aan 
te passen op eindgebruikers, biedt deze 
ondersteuning voor de mobiele Marketing 
Console iPhone app en geeft gebruikers 
toegang tot de API’s waardoor integratie 
met systemen van derden mogelijk wordt.

†Vereist Microsoft SQL Standard Edition

De complete tool-set
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Als onderdeel van een geïntegreerde cross-media oplossing 
biedt PersonalEffect Analytics u alle tools vereist voor het volgen, 
analyseren en verfijnen van campagnes via verschillende kanalen.

Hardware
•   Min. 4 GB RAM (8 GB aanbevolen)
•   Eén (1) fysieke Intel Xeon Quad Core

Besturingssysteem* 
•   Windows Server® 2003 SP2 Standard Edition, Windows 

Server® 2008 SP2 32-bits of 64-bits Standard Edition of 
Windows Server® 2008 R2 Standard Edition

Database
Ondersteuning voor eenvoudige grafieken:
•   Microsoft SQL Server 2005 SP3 Express Edition met 

Advanced Services of SQL Server 2008 R2 Express 
Edition (beide zijn gratis versies van SQL Server)

Ondersteuning voor uitgebreide grafieken:
•   Microsoft SQL Server 2005 SP3 32-bits of 64-bits 

Standard Edition, SQL Server 2008 32-bits of 64-bits 
Standard Edition en SQL Server 2008 R2 Standard 
Edition worden ondersteund.

Vereiste licenties:
•   Processorlicensie(s) indien de Marketing Console 

dashboard beschikbaar wordt gesteld aan uw klanten
•   Gebruikerlicentie(s) indien de Marketing Console 

dashboard uitsluitend intern toegankelijk is 

uProduce
•   Versie 5.2 of hoger

*  PersonalEffect ondersteunt systemen met Windows 
2003 servers of Windows 2008 servers, maar geen mix 
van besturingssysteemversies.
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