
Print XE
PersonalEffect®

Documentos Variáveis e Web-to-Print Efi ciente
Com uma solução Lucrativa e Rentável

Com margens reduzidas e maior concorrência, 
Web-to-print e soluções de dados variáveis ajudaram 
com sucesso aos prestadores de serviços a enfrentar 
ambientes de negócios desafiadores.

O XMPiePersonalEffect® Print XE (XLIM® Edition) é ideal para o prestador 
de serviços de impressão a procura de uma solução simples, eficiente e 
rentável para fornecer às lojas Web-to-print, portais de marketing, 
produção interna de impressão de dados variáveis e composição de 
documentos ultra high-speedXLIM. 

uStore®, o componente Web-to-print integrado, permite aos clientes da 
loja ordenar facilmente documentos personalizados a partir de um 
catálogo de loja, ou carregar e trabalhar com os seus próprios 
documentos. Com a capacidade de submissão de documentos do uStore, 
os visitantes da loja podem carregar diferentes tipos de documentos 
estáticos: Arquivos PDF, Microsoft® Word, ou PowerPoint. Os clientes 
também podem misturar os formatos variáveis e estáticos dentro do 
mesmo documento, suportando vários documentos por trabalho. Tais 
documentos podem ser combinados com aqueles que estão disponíveis 
no catálogo do portal, permitindo uma abundante série de aplicações, 
desde folhetos a livretos e muito mais. Adicionar capas personalizadas, 
guias de dados variáveis, e outros potenciadores permitem a versatilidade 
sem precedentes e de valor acrescentado na realização da produção de 
documentos do cliente. 

O PersonalEffect Print XE utiliza o comprovado motor de composição XLIM 
da XMPie com um fluxo de trabalho fácil de usar para a concepção e 
criação de documentos variáveis usando o Adobe® InDesign® e 
XMPieuCreate™ Print. O PersonalEffect Print XE tem como objetivo reduzir 
a sobrecarga, automatizar a aquisição de ordens, e implementar eficientes 
processos de fluxo de trabalho sem sacrificar a funcionalidade chave, 
permitindo que os prestadores de serviços criem lojas Web-to-print 
rentáveis. Este pacote escalável consiste em quatro aplicativos integrados: 
O uCreate Print, uPlan™, uStore e uProduce™. O uCreate Print e uPlan são 
ferramentas de desktop utilizadas para criação de documentos, o uStore é 
o componente de servidor Web-to-print, e o uProduce é a plataforma de 
servidor em segundo plano para fornecer o poder de produção necessário 
para gerar documentos dinâmicos pronto para a impressão.

O Print XE inclui o uStore - uma solução Web-to-print de alto valor 
que suporta documentos variáveis e estáticos enviados pelos usuários, 
nos formatos Microsoft® Word, Powerpoint e Adobe® PDF. 
A Visualização 3D realista de documentos completos, incluindo 
opções de ligação, é fornecida através do uso de tecnologia 
de documentos dinâmicos da XMPie.
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Requisitos de Hardware/Software Recomendado

Requisitos do sistema para o servidor:
Servidor uProduce com uStore

CPU
• Dois (2) Intel Xeon Quad Core físicos

• 8 GB de RAM

Armazenamento do Disco Rígido
• Dois disco rígidos de 500 GB em confi guração RAID 1 

(mirroring) com duas partições:
Partição C: Sistema operacional (80 GB)
Partição D: Aplicativos XMPie e Armazenamento de Trabalhos

Requisitos Gerais
• Adaptador Ethernet Gigabit

Requisitos de Software:
• Windows Server® 2008 R2 (64-bits) Standard Edition

• Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition com Serviços 
Avançados, ou SQL Server 2005 Express Edition com Serviços 
avançados SP3

Requisitos do sistema para as ferramentas de desktop:

uCreate Print

Windows
• Intel Core Duo

• Windows XP Professional SP 3 ou Windows 7 (Professional 
Edition)
(Todos os Sistemas Operacionais certifi cados para Windows  
32-bits. O Windows 7 também está certifi cado para Windows 
64-bits)

Macintosh
• PowerPC® G4 800 MHz ou MacIntel 2.0 GHz

• MAC OS X 10.5 ou 10.6 ou 10.7

Requisitos Gerais
• 4 GB de RAM

• Disco Rígido Serial ATA de 250 GB

• Adaptador Ethernet Gigabit

• O uCreate Print requer do Adobe InDesign CS4, CS5 ou CS5.5

uPlan

• Intel® Core™ Duo

• Windows XP Professional SP 3 ou Windows 7 (Professional 
Edition)
(Todos os Sistemas Operacionais certifi cados para Windows  
32-bits. O Windows 7 também está certifi cado para Windows 
64-bits)

• 2 GB de RAM

• Disco Rígido Serial ATA de 100 GB

• Adaptador Ethernet Gigabit

Requisitos do motor de Impressão

Xerox Specialty Imaging

• FlourescentMarks: VIPP Interpreter v7.0

• Microtext: VIPP Interpreter v7.0 e Microfonts carregadas no 
DocuSP

PersonalEffect Print XLIM Edition (PE Print XE)

XLIM - Recursos Suportados Chave

• Tipos de objetos variáveis – texto, arquivos de 
texto, imagens e visibilidade de capas e página

• Formas e linhas básicas

• Formatos de saída – PS, VIPP, PPML, VPS e PDF

• Formato de imagens dinâmicas – EPS, JPG e TIF

• Fontes Open Type, True Type, e Type 1

• Fonte básica InDesign e propriedades de parágrafo

• Códigos de barras e códigos de barras 2D

PE Print XE v6.0 e superior - recursos adicionais

• Fluxo automático (Autofl ow)

• Formato de saída - PDF/VT 

• Formato de imagens dinâmicas - PDF

Os Designers podem usar o familiar 
fl uxo de trabalho do InDesign para 
criar modelos de documentos dinâmicos 
e simplesmente exportá-los para o 
formato XLIM.  Uma útil janela XLIM 
prefl ight permite uma visão compacta de 
problemas e correções sugeridas.

Módulos

uCreate Print

uPlan

uStore

uProduce XLIM

InDesign Server

uStore Connect

uProduce APIs
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