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Monitorize o desempenho das 
campanhas com o PersonalEffect Analytics

O XMPie® PersonalEffect® Analytics está a revolucionar a forma 
como os profissionais de marketing monitorizam e gerem as 
campanhas de meios cruzados personalizadas 1:1. O PersonalEffect 
Analytics representa a melhor oferta do setor, proporcionando 
aos utilizadores um solução integral de monitorização das 
atividades de campanhas em termos de destinatário em todos 
os canais multimédia. Além disso, inclui o uProduce™ Marketing 
Console, um painel de controlo baseado na web repleto de 
funções, com quadros e gráficos detalhados que realçam 
as estatísticas mais importantes da campanha. Integrando 
informações acerca dos eventos e multimédia com importantes 
informações variáveis, o uProduce Marketing Console oferece uma 
perspetiva inovadora da performance das campanhas através 
de uma única interface de acompanhamento personalizável.

Uma vez que a plataforma PersonalEffect produz cada um dos 
pontos de contacto, as informações são recolhidas automaticamente 
em todas as comunicações. É possível acompanhar, analisar e fazer 
relatórios de qualquer elemento variável utilizado numa campanha, 
independentemente do suporte. Além disso, todas as atividades 
de resposta – tais como um e-mail lido, um botão premido ou 
um link clicado – são gravadas e podem ser utilizadas em análises 
de campanhas. Ao obterem estatísticas precisas, os profissionais 
de marketing podem analisar o desempenho das campanhas 
e optar por aperfeiçoar as ofertas, as mensagens, os públicos-
alvo e, inclusivamente, alterar o meio de comunicações. Esta 
funcionalidade, ao gerir campanhas implementadas, irá tornar as 
suas comunicações de marketing mais precisas, relevantes e eficazes.

Com o PersonalEffect Analytics, transforme as suas comunicações 
de marketing em conversas contínuas personalizadas.

Acompanhe, analise e aperfeiçoe campanhas em 
meios cruzados utilizando estatísticas e dados de 
análise para aumentar a performance e o ROI.

Os dados de campanha díspares são unificados num 
painel de controlo interativo fácil de compreender, 
permitindo-lhe aperfeiçoar continuamente as 
comunicações de marketing, para um maior ROI.

Obtenha mais informações acerca da gama  
completa de produtos XMPie.  

Visite www.xmpie.com
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A tecnologia de análise e de monitorização 
do XMPie, é uma das bases da plataforma 
XMPie, permitindo visualizar de forma 
detalhada e fácil as estatísticas e resultados 
da campanha em todos os meios – um 
componente essencial para a gestão de 
comunicações individualizadas em massa.

Monitorizar
Antes de implementar uma campanha, os 
utilizadores podem simplesmente ativar a 
monitorização para começarem a recolher 
dados sobre os destinatários e a monitorizar 
as suas respostas. Além disso, aproveitando 
as APIs de Monitorização, poderão integrar 
dados de sistemas externos, tais como 
sistemas CRM e "call centres", no sistema 
de monitorização, de modo a criar um 
único repositório para todas as respostas da 
campanha, provenientes de qualquer canal.

Durante o ciclo de vida da campanha, o 
PersonalEffect Analytics junta informações 
dos destinatários e dados de resposta, que 
constituem a base da análise da campanha.

Analisar
O uProduce Marketing Console proporciona 
uma interface que permite aceder a estes 
dados e lhe permite criar relatórios e 
gráficos pormenorizados. Por exemplo, os 
relatórios de Key Performance Indicator 
(KPI), utilizando gráficos de medição, 
proporcionam uma panorâmica geral do 
desempenho da campanha. Além disso, 
existem relatórios integrados para visualizar 

o desempenho dos e-mails, a atividade da 
campanha ao longo de um determinado 
período e dados a nível de destinatário, 
entre outros.

Utilizando o PersonalEffect Analytics, os 
profissionais de marketing poderão saber 
quantos destinatários responderam a uma 
campanha, bem como qual o ponto de 
contacto que originou a resposta, qual 
a oferta selecionada e o perfil de cada 
inquirido. Este nível de detalhe ajuda a 
traçar o perfil dos clientes e proporciona 
informações de valor inestimável 
sobre a eficácia das ofertas e o meio de 
implementação. 

Aperfeiçoar
A qualquer altura, no decorrer de uma 
campanha ativa, os utilizadores podem 
aproveitar uma análise aprofundada para 
revelar as tendências e aperfeiçoar as suas 
comunicações de marketing. O que pode 
implicar alterar as ofertas, modificar os 
criativos ou editar a lógica da campanha. 
Os dados também podem ser registados de 
novo com segmentos na base de dados, o 
que é útil para despoletar fases da campanha 
subsequentes, assinalar destinatários 
específicos ou iniciar qualquer atividade 
que necessite que as informações sejam 
alimentadas no sistema. O PersonalEffect 
Analytics permite uma gestão proativa 
das campanhas, maximizando o ROI.

Edições do PersonalEffect Analytics
O PersonalEffect Analytics encontra-se 
disponível em duas edições: Signature 
e Premier. Ambas as edições permitem 
utilizar tabelas e gráficos otimizados†, 
suportam vários utilizadores e permitem 
aos responsáveis pelas campanhas criar 
e editar os seus próprios relatórios. Além 
disso, a edição Premier permite criar diversos 
painéis de controlo e comercializá-los 
com a marca dos clientes finais, suporta 
a aplicação móvel para iPhone Marketing 
Console e permite aos utilizadores aceder a 
APIs que, por sua vez, permitem a integração 
de sistemas de outros fornecedores.

†Requer Microsoft SQL Standard Edition

A caixa de  
ferramentas completa
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Como parte de uma solução integrada de meios 
cruzados, o PersonalEffect Analytics oferece-lhe 
uma caixa de ferramentas para monitorizar, 
analisar e aperfeiçoar as campanhas multi-canal.

Hardware
•   4 GB RAM mínimo (8 GB recomendados)
•   1 (um) Intel Xeon Quad Core físico

Sistema Operativo* 
•   Windows Server® 2003 SP2 Standard Edition, Windows 

Server® 2008 SP2 Standard Edition (32 bits ou 64 bits) ou 
Windows Server® 2008 R2 Standard Edition

Base de dados
Suporte para gráficos simples:
•   Microsoft SQL Server 2005 SP3 Express Edition com 

Advanced Services ou SQL Server 2008 R2 Express 
Edition (ambas versões gratuitas do SQL Server)

Suporte para gráficos otimizados:
•   Microsoft SQL Server 2005 SP3 Standard Edition (32 bits 

ou 64 bits), SQL Server 2008 Standard Edition (32 bits ou 
64 bits) ou SQL Server 2008 R2 Standard Edition

Configuração da Licença:
•   Licença(s) de Processador se apresentar o painel de 

controlo do Marketing Console aos seus clientes
•   Licença(s) de utilizador se o painel de controlo do 

Marketing Console for acedido apenas internamente 

uProduce
•   Versão 5.2 ou superior

*  PersonalEffect suporta sistemas com servidores 
Windows 2003 ou servidores Windows 2008, mas não 
uma combinação mista de várias versões de sistemas 
operativos.
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