
Doe meer. Personaliseer met XMPie 
en de Versant 80-pers

De kracht van personaliseren 
U krijgt meer respons en meer omzet wanneer u potentiële klanten voor u 
inneemt met kleurig marketingmateriaal dat zich rechtstreeks tot hen richt

Gebruik de kracht van het afdrukken met variabele data (VDP) 
om uiterst effectieve, een-op-een marketing- en printcampagnes 
te ontwikkelen. Of u nu de mogelijkheden van VDP wilt 
aftasten, of een geroutineerde professional bent; XMPie 
uDirect Classic Pro biedt u alles wat u nodig hebt voor het 
realiseren van indrukwekkende resultaten door uw doelgroep 
op een eenvoudige, efficiënte en kostenbesparende manier 
met relevante en gepersonaliseerde communicatie-uitingen te 
bereiken.

Met de nieuwste software van marktleider XMPie, en de Xerox® 
Versant 80-pers, zult u uw bedrijf kunnen uitbreiden naar 
nieuwe hoogwaardige toepassingen tegen een kostprijs die een 
aanzienlijk rendement op uw investering zal opleveren.

uDirect Classic Pro maakt gebruik van het voor de industrie 
standaard Adobe®-platform voor grenzeloze creativiteit en 
flexibiliteit.  Het omvat de Print plug-in XMPie uCreate™ en 
uImage® -software. Nu kunt u eenvoudig gegevensgestuurde 
documenten in Adobe InDesign creëren en ze voorzien van 
opvallende gepersonaliseerde afbeeldingen of illustraties 
gemaakt in Adobe Photoshop of Illustrator.

Bij het genereren van het output-bestand voor alle ontvangers in 
de database worden afdrukparameters gespecificeerd waaronder 
outputformaat, 'step-and-repeat'-instellingen en nog veel 
meer. Voor ultieme flexibiliteit ondersteunt uDirect Classic Pro 
geoptimaliseerde output naar alle populaire voor de industrie 
standaard VDP-formaten.

XMPie® uDirect Classic Pro  
en Xerox® Versant® 80-pers 
Informatieblad

Het bovenstaande scherm laat zien hoe een direct mail-brochure 
met variabele gegevens wordt gepersonaliseerd in de Adobe® 
InDesign®-omgeving met behulp van uDirect Classic Pro met de 
uImage-functionaliteit.
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Vereenvoudig. Automatiseer. Doe meer.

Met een digitale kleurenpers als de Versant 80, eenvoudig, nauwkeurig en 
geautomatiseerd, doet u een toekomstbestendige investering in prestaties, 
kwaliteit, veelzijdigheid en resultaten.

Resultaten die leiden tot zakelijk succes.
Bij de Xerox Versant 80-pers is de transformatie van uw bedrijf standaard inbegrepen. 
Werk sneller en slimmer met minder afval en meer mogelijkheden dan ooit tevoren. U 
krijgt gemoedsrust wat uw bedrijf betreft, en de voldoening te weten dat u een goede 
investering hebt gedaan.

Doe meer. Krijg meer.
Doe meer met de uren en de hulpbronnen die u heeft. Wees concurrerender, en verwerk 
grote opdrachten van hoge kwaliteit sneller en efficiënter.

Kosten verlagen
Elimineer werken op goed geluk, afval en tussenkomst van een operator met automatisering, 
inclusief kleurkalibratie en profilering, van-voor-naar-achterregistratie en meer.

Productiviteit opschroeven
Accepteer kleine en grote oplagen, op spannende nieuwe types media, sneller en met 
een moeiteloze kwaliteit die uw klanten bevalt en waarmee u loyaliteit wint en nieuwe 
opdrachten genereert.

Maak indruk op uw klanten
Afdrukkwaliteit is en blijft altijd de beste manier om indruk op uw klanten te maken. 
Garandeer beeldkwaliteit met ingebouwd kleurbeheer, Ultra HD-resolutie, en consistente 
prestaties ongeacht het type media met de Xerox Versant 80-pers.

Groeien als bedrijf
Of uw bedrijf nu een zelfstandige drukkerij is of een afdeling binnen een bedrijf, u kunt 
groeien en uw reputatie voor uitstekend werk uitbouwen, allebei zaken die essentieel zijn 
voor uw levensvatbaarheid op de lange termijn. De Xerox Versant 80-pers vormt nog 
jarenlang de drijvende kracht achter uw succes.

Met de extra mogelijkheden van XMPie uDirect Classic Pro helpt de Versant 80-pers u te profiteren van de kracht van variabele data-marketing,  
door de creatie van gepersonaliseerde boodschappen die zich richten tot de besluitvormers die u nodig hebt om meer verkopen te genereren.

Xerox® Versant 80-pers

XMPie uDirect Classic Pro en Xerox Versant 80 -pers:  
de perfecte oplossing voor het creëren van 
gepersonaliseerde vier-kleuren printcommunicaties die 
creatief, relevant en in het oog springend zijn.

Voor meer informatie ga naar www.xerox.com/production of www.xmpie.com
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