
Verzend, volg en analyseer gerichte e-mail 
berichten met XMPie e-Mail ServiceSM

Een professionele e-mail verzendservice 
tegen een betaalbare prijs.

XMPie e-Mail ServiceSM klanten kunnen gepersonaliseerde e-mail 
berichten verzenden, volledig geïntegreerd met alle andere 
elementen van een variable data campagne. Omdat XMPie een 
complete oplossing is voor een scala aan media, kunnen dezelfde 
gegevens en bedrijfsregels en -logica die worden gebruikt 
voor het automatisch genereren van drukwerk, internet- en 
SMS-berichten ook worden toegepast voor het verzenden van 
gepersonaliseerde e-mail. Bovendien worden de ontvangerdata en 
de responsactiviteit automatisch gevolgd en beschikbaar gesteld 
voor analyse met PersonalEffect® Analytics, een revolutionaire tool 
voor marketeers en aanbieders van drukwerk voor het volgen en 
beheren van een-op-een cross-media campagnes.

De XMPie e-Mail Service maakt gebruik van de technologie 
van ExactTarget®, een toonaangevende leverancier van e-mail 
oplossingen. Deze naadloze integratie garandeert dat e-mail 
berichten correct worden beheerd en afgeleverd met de 
mogelijkheid tot afmelden resp. het indienen van een verzoek 
daartoe, waarbij rekening wordt gehouden met de CAN-SPAM Act 
en spamfilters, blacklists en andere afleverblokkades vakkundig 
worden omzeild.

Aanmelden voor deze service verloopt snel, eenvoudig en is 
betaalbaar en beschikbaar voor elke XMPie klant die beschikt over 
PersonalEffect e-Media of PersonalEffect Cross Media server.
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Lees meer over het complete programma  
XMPie producten.  

Ga naar www.xmpie.com
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Upgradeprogramma
De XMPie e-Mail Service is een flexibel abonneesysteem waarbij 
gebruikers hun pakket kunnen upgraden wanneer zij maar willen. 
Om te upgraden hoeft u slechts contact met XMPie op te nemen 
en in te schrijven voor het gewenste pakket. Een upgrade wordt 
beschouwd als een nieuw jaarpakket en de looptijd van uw 
contract zal opnieuw naar een jaar worden gezet. Alle tegoeden 
vanuit het oude pakket worden toegevoegd aan de gebundelde 
e-mail tegoeden van het nieuwe pakket. 

Opties voor een betere aflevering
Afhankelijk van uw behoefte of eisen van uw klanten, is het 
mogelijk dat u bepaalde accounts apart wilt houden of de 
veiligheid daarvoor wilt verhogen voor een maximale e-mail 
aflevering. Met de XMPie e-Mail Service heeft u de keuze uit drie 
opties om de afleverkansen te vergroten.

Extra accounts
U kunt uw abonnementpakket uitbreiden met extra accounts voor 
een betere scheiding tussen uw klantenaccounts. Elke willekeurige 
klant resp. al uw klanten kan/kunnen een eigen account 
toegewezen krijgen. Bij het werken met meerdere accounts worden 
e-mail tegoeden gedeeld over alle extra accounts die onder een 
abonnementpakket vallen.

Privé IP
Voor een betere beveiliging van de reputatie van de e-mails van uw 
bedrijf tegen duistere praktijken van anderen, kunt u kiezen voor 
een privé IP.  Met een privé IP is uw account volledig geïsoleerd 
van andere accounts en heeft u zelf de controle over uw status als 
betrouwbare afzender van e-mails. Zo wordt het mogelijk om uw 
merk beter te beschermen en ervoor te zorgen dat uw goede naam 
niet in het geding komt door externe factoren.

Sender Authentication Package (SAP)
De SAP biedt de hoogste mate van beveiliging door zowel het 
account als de verificatiestrategieën te isoleren om uw e-mail te 
onderscheiden van mail afkomstig van spammers.

De SAP-optie omvat:
•	 Privé IP: Zorgt voor een privé netwerk voor het verzenden van 

e-mail, voor een optimale veiligheid en verzendgarantie.
•	 Privé domein en subdomein hosting: Creëert domeinen en 

subdomeinen bestemd voor uw e-mail marketing acties 
conform de diverse ISP eisen voor Sender Authentication.

•	 SPF, Sender ID, DomainKeys en DKIM implementatie en 
ondersteuning: Beheert de DNS van uw domein, publiceert 
de juiste records en houdt deze up-to-date conform de meest 
actuele ISP-richtlijnen.

Email Overage Allowance
Om ervoor te zorgen dat uw e-mail ook aankomt, biedt XMPie 
abonnees de mogelijkheid om tot 50% meer e-mail te verzenden 
dan vastgelegd in de pakketbundel. Deze surplus geeft gebruikers 
een buffer om last minute e-mails te bufferen zonder eerst extra 
tegoed te hoeven aanschaffen. Alle surplus e-mail die wordt 
verzonden, wordt daarna keurig in rekening gebracht aan het eind 
van het jaarcontract. Gebruikers kunnen ook extra e-mails vooraf 
kopen via de XMPie e-Mail Service online winkel.

Om XMPie e-Mail Service vandaag nog te gaan gebruiken, gaat  
u naar www.xmpie.com/emailservice en kiest u uit een van de  
vijf abonnementpakketten: Basic, Starter, Professional, Premier  
of Platinum.
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