


Efeitos personalizados, para uma comunicação personalizada.

Este é o lema da XMPie para produção de mídias dinâmicas de

comunicação one-to-one, ou, como destaca a empresa, "one-to-

one, in one!".

Ao todo, são três aplicativos que, juntos, formam a suíte para per-

sonalização de mídias impressas ou digitais, e que podem se inte-

grar a diferentes soluções.

Antes de falar especificamente sobre as ferramentas de personali-

zação da XMPie vaie, aqui, um parênteses para tratar do mercado

de Impressão Digital e sobre as vertentes que abre para aplica-

ções criativas.

O desenvolvimento da Impressão Digital possibilitou às gráficas e

impressoras oferecerem um tipo de trabalho até então inviável nos

tradicionais offsets: a impressão sob demanda ou mesmo unitária,

que possibilita a personalização.

De um lado, o mercado digital é formado por hardwares - impres-

soras - cujas tecnologias suportam totalmente o uso flexível de ti-

ragens sob demanda e personalização, juntamente com softwares

inteligentes capazes de gerenciar e municiar esses dispositivos

com um banco de dados que, por sua vez, contém informações

- em textos ou imagens - das pessoas a quem essas mídias são

dirigidas. Do outro lado, tem-se o universo dos clientes, entre cria-

dores e consumidores de tais mídias. Neste caso, encontra-se

um limitador que, muitas vezes, inviabiliza as oportunidades que

a tecnologia digital oferece. Trata-se do desconhecimento ou da

inabilidade de empresas e clientes utilizarem, criarem ou aprovei-

tarem o potencial que a comunicação one-to-one traz.

Essa dificuldade está associada a uma série de fatores, entre os

quais pode-se destacar a dúvida sobre como utilizar a tecnologia

de personalização e, mais, como capacitar técnicos, designers e

operadores a extrair o máximo das ferramentas.

A XMPie é uma das empresas que aposta que, através de solu-

ções simples, mas robustas, pode-se alterar a curva de uso da

personalização no mercado da comunicação dirigida. Para tan-

to, oferece soluções escalonáveis que vão. desde opções para

desktop a soluções em ambiente cliente servidor.

Na linha desktop, o módulo uDirect, disponível nas versões Stan-

dard e Professional, cobre a personalização em mídia impressa.

Como opcionais do uDirect Professional são oferecidos o ulmage,

um aplicativo especial para criação de imagens personalizadas e

o uChart, para personalização de gráficos.

Já na linha cliente-servidor, a XMPie oferece a suíte Personal

Effect, que engloba três softwares principais: o uPlan, o uCreate

e o uProduce.

uPlan - É uma ferramenta de planejamento de personalização que

pode ser usada tanto na criação de arquivos para impressão one-

to-one quanto em mídias digitais, como e-mails e e-mails marke-

ting, newsletters e websites.

Ela permite o acesso remoto a banco de dados e interação entre

usuários e dados desses bancos, com ferramentas através das

quais os operadores podem criar e definir regras de aplicação de

conteúdo variável e salvá-las, estipulando a que tipo de trabalho

essas regras serão destinadas.

Entre os padrões de dados que podem ser utilizados pelo aplica-

tivo encontram-se formatos comuns do mercado, como Oracle,

MS-SQL, MySQL, IBM-DB2, CSV, XML e MS Access.



Porção criativa da ferramenta. No caso, trata-se de um

aplicativo para criação de conteúdo - gráficos, imagens e textos

- e layouts. Com uma interface que não difere dos padrões dos

softwares de layout e design do mercado, o uCreate permite que,

através de softwares como InDesign, GoLive ou Dreamweaver,

usuários criem layouts de páginas ou webpages especificando

campos variáveis que irão interagir com o restante da arte.
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