
Faça mais. Make it Personal com 
XMPie e a Versant 80 Press

O Poder da Personalização 
Consiga mais respostas e conquiste mais negócios quando envolve os 
potenciais clientes com colaterais que lhes falam diretamente

Tire partido das capacidades da impressão de informação 
variável (VDP) para desenvolver campanhas de impressão 
altamente eficazes e direcionadas. Independentemente de 
estar começar com o VDP ou de ser um profissional experiente, 
o XMPie uDirect Classic Pro oferece-lhe tudo aquilo de que 
necessita para o ajudar a alcançar o seu público-alvo de forma 
mais fácil, eficiente e económica com peças de marketing 
relevantes e personalizadas, que proporcionam resultados 
impressionantes.

Com o mais recente software do líder de mercado XMPie, e com 
a Xerox® Versant 80 Press, irá conseguir alargar o seu negócio 
para novas aplicações de alto valor por um preço que irá trazer 
um retorno significativo ao seu investimento.

uDirect Classic Pro tira partido da plataforma padrão de mercado 
Adobe® para uma criatividade e flexibilidade sem limites. Inclui 
o plug-in de Impressão XMPie uCreate™ e o software uImage®. 
Agora pode também criar facilmente documentos orientados por 
dados em Adobe InDesign e incluir imagens personalizadas ou 
ilustrações atrativas, criadas em Adobe Photoshop ou Illustrator.
Quando gera o ficheiro de saída para todos os destinatários da 
base de dados, especifica os parâmetros de impressão incluindo 
o formato de saída, definições de repetição e muito mais. Para 
obter a máxima flexibilidade, o uDirect Classic Pro suporta saída 
otimizada para os formatos VDP mais populares padrão de 
mercado.

XMPie® uDirect Classic Pro  
e Xerox® Versant® 80 Press Folha de 
informações

A representação de ecrã acima, mostra como uma brochura de Direct 
Mail com dados variáveis é personalizada em ambiente Adobe® 
InDesign® usando uDirect Classic Pro com a sua funcionalidade uImage.
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Simplifique. Automatize. Faça mais

Com uma impressora digital - fácil, precisa e automatizada - fará um 
investimento à prova de futuro relativamente a desempenho, qualidade, 
versatilidade e resultados.

Resultados que se vão adicionando ao sucesso do seu negócio.
Com a Xerox Versant 80 Press, a transformação do seu negócio é natural. Trabalhe de 
forma mais rápida e inteligente com menos desperdício e mais capacidades do que 
nunca. Irá obter conseguir tranquilidade para o seu negócio e a satisfação de saber que 
fez um investimento sólido.

Faça mais. Obtenha mais.
Faça mais com as horas e os recursos que tem. Seja mais competitivo e realize os 
trabalhos de elevada quantidade e elevada qualidade mais rapidamente e de forma 
mais eficiente.

Reduza os custos
Elimine a tentativa e erro, os desperdícios e a intervenção do operador graças à 
automatização, que inclui calibração de cor e criação de perfis, registo da frente para o 
verso e mais.

Produza mais trabalhos
Aceite curtas tiragens ou tiragens longas, em novos e excitantes tipos de suportes, mais 
rapidamente e sem esforço com qualidade que agrada ao cliente e que irá conquistar a 
sua fidelização e ganhar novos negócios.

Impressione os seus clientes
A qualidade de imagem é, e será sempre, a melhor forma de impressionar os seus 
clientes. Com a Xerox Versant 80 Press, garanta uma qualidade de imagem com gestão 
de cor integrada, Resolução Ultra HD e desempenho consistente qualquer que seja o 
tipo de suporte.

Faça crescer o seu negócio
Quer o seu negócio seja impressão mediante pagamento ou uma atividade interna, 
pode aumentar o seu negócio e a sua reputação de excelência - ambos essenciais para 
a sua viabilidade a longo prazo. A Xerox Versant 80 Press irá proporcionar-lhe sucesso 
nos próximos anos.

Com as capacidades adicionais de XMPie uDirect Classic Pro, a Versant 80 Press ajuda-o a capitalizar o poder do marketing de dados variáveis,  
criando mensagens personalizadas direcionadas aos decisores que precisa envolver para conseguir mais vendas.

Xerox® Versant 80 Press

XMPie uDirect Classic Pro e a Xerox Versant 80 Press -  
a solução perfeita para criar comunicações impressas 
personalizadas a cores que sejam criativas, relevantes e 
atrativas.

Para mais informações visite-nos em www.xerox.com/production ou www.xmpie.com
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Xerox Versant 80 Press
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