
Print XE
PersonalEffect®

Variabele Documenten en Effi ciënte Web-to-Print
Met een Winstgevende en Rendabele Oplossing                        

Met kleiner wordende marges en een grotere concurrentie, 
hebben oplossingen voor Web-to-print en variabele 
gegevens serviceproviders geholpen om met succes 
door uitdagende bedrijfsomgevingen te lopen.

XMPie PersonalEffect® Print XE (XLIM® Edition) is ideaal voor de provider 
van printservices die op zoek is naar één enkele efficiënte en rendabele 
oplossing om te voorzien in Web-to-print-webwinkels, marketingportals, 
interne productie van printen van variabele gegevens en samenstelling 
van XLIM-documenten met ultrahoge snelheid. 

uStore®, de geïntegreerde Web-to-print-component, stelt winkelklanten in 
staat om gemakkelijk gepersonaliseerde documenten te bestellen uit een 
winkelcatalogus, of om hun eigen documenten te uploaden en hiermee te 
werken. Met de uStore-capaciteit voor indienen van documenten, kunnen 
winkelbezoekers verschillende soorten statische documenten uploaden: 
PDF-, Microsoft® Word- of PowerPoint-bestanden. Klanten kunnen tevens 
zowel variabele als statische formaten onderling vermengen binnen 
hetzelfde document, waarbij meerdere documenten per taak 
ondersteund worden. Dergelijke documenten kunnen gecombineerd 
worden met de documenten die beschikbaar zijn in de catalogus van het 
portal, waarbij een rijke reeks applicaties mogelijk wordt gemaakt, van 
flyers tot boekjes en nog veel meer. Het toevoegen van gepersonaliseerde 
voorbladen, tabbladen met variabele gegevens en andere versterkers 
maakt een ongekende veelzijdigheid en toegevoegde waarde mogelijk bij 
het uitvoeren van de productie van klantdocumenten. 

PersonalEffect Print XE maakt gebruik van XMPie’s bewezen XLIM-
samenstellingsmachine met een gemakkelijk te gebruiken workflow voor 
het ontwerpen en creëren van variabele documenten met gebruik van 
Adobe® InDesign® en XMPie uCreate™ Print. PersonalEffect Print XE richt 
zich op het reduceren van de overhead, het automatiseren van acquisitie 
van orders en het implementeren van efficiënte workflowprocessen 
zonder de hoofdfunctionaliteit op te offeren, waardoor serviceproviders 
winstgevende Web-to-print-webwinkels kunnen creëren. Dit schaalbare 
pakket bestaat uit vier geïntegreerde applicaties: uCreate Print, uPlan™, 
uStore en uProduce™. uCreate Print en uPlan zijn desktoptools die gebruikt 
worden voor het creëren van documenten, uStore is de Web-to-print-
servercomponent, en uProduce is het serverplatform dat actief is op de 
achtergrond om te voorzien in het productievermogen dat nodig is voor 
het genereren van dynamische documenten die klaar zijn om gedrukt te 
worden.

Print XE omvat uStore - een Web-to-print-oplossing van hoge waarde die 
zowel variabele documenten als statische en door de gebruiker ingediende 
Microsoft® Word-, Powerpoint- en Adobe® PDF-formaten ondersteunt.
Realistische 3D-weergave van voltooide documenten, inclusief bindopties, 
wordt voorzien via het gebruik van de XMPie-technologie van dynamische 
documenten.
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Aanbevolen Hardware-/Softwarevereisten

Systeemeisen voor server:
uProduce-server met uStore

CPU
• Twee (2) Physical Intel Xeon Quad Core

• 8 GB RAM

Opslag harde schijf
• Twee harde schijven van 500 GB in RAID 1 (gespiegelde) 

confi guratie met twee partities:
Partitie C: Besturingssysteem (80 GB)
Partitie D: XMPie-applicaties en taakopslag

Algemene Vereisten
• Gigabit-ethernetadapter

Softwarevereisten:
• Windows Server® 2008 R2 (64-bit) Standaardversie 

• Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition with Advanced 
Services of SQL Server 2005 Express Edition with advanced 
Services SP3

Systeemvereisten voor desktoptools:

uCreate Print

Windows
• Intel Core Duo

• Windows XP Professional SP 3 of Windows 7 (Professional 
Edition)
(Alle besturingssystemen gecertifi ceerd voor 32-bit Windows. 
Windows 7 is tevens gecertifi ceerd voor 64-bit Windows)

Macintosh
• PowerPC® G4 800 MHz of MacIntel 2.0 GHz

• MAC OS X 10.5 of 10.6 of 10.7

Algemene Vereisten
• 4 GB RAM

• ATA-harde schijf in serie van 250 GB

• Gigabit-ethernetadapter

• uCreate Print vereist Adobe InDesign CS4, CS5 of CS5.5

uPlan

• Intel® Core™ Duo

• Windows XP Professional SP 3 of Windows 7 (Professional 
Edition)
(Alle besturingssystemen gecertifi ceerd voor 32-bit Windows. 
Windows 7 is tevens gecertifi ceerd voor 64-bit Windows)

• 2 GB RAM

• ATA-harde schijf in serie van 100 GB

• Gigabit-ethernetadapter

Vereisten printmachine

Xerox Specialty Imaging

• FlourescentMarks: VIPP Interpreter v7.0

• Microtext: VIPP Interpreter v7.0 en Microfonts geladen op 
DocuSP

PersonalEffect Print XLIM Edition (PE Print XE)

XLIM - Belangrijke ondersteunde functies

• Variabele objecttypes – tekst, tekstbestanden, 
afbeeldingen en zichtbaarheid van lagen en pagina’s

• Standaardvormen en -lijnen

• Outputformaten – PS, VIPP, PPML, VPS en PDF

• Dynamische afbeeldingformaten – EPS, JPG en TIF

• Lettertypes van Open Type, True Type en Type 1

• Standaard InDesign-lettertype en -paragraafeigenschappen

• Streepjescodes en 2D-streepjescodes

PE Print XE v6.0 en hoger - extra functies

• Automatische stroom (Autofl ow)

• Outputformaat - PDF/VT 

• Dynamisch afbeeldingsformaat - PDF

Ontwerpers kunnen de vertrouwde 
InDesign-workfl ow gebruiken 
voor het bouwen van dynamische 
documentsjablonen en deze eenvoudig 
exporteren naar XLIM-formaat.  Een 
handig XLIM-aanspringvenster maakt 
een compacte weergave mogelijk van 
problemen en gesuggereerde oplossingen.

• Dynamisch afbeeldingsformaat - PDF

Ontwerpers kunnen de vertrouwde 

Modules

uCreate Print

uPlan

uStore

uProduce XLIM

InDesign Server

uStore Connect

uProduce APIs
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