
Maak het persoonlijk. En winstgevend.
Een overzicht van de oplossingen die 
Xerox biedt voor de verwerking van 
variabele informatie.



Waarom personaliseren? 
Meer respons en hogere winst.

Elektronisch of in drukvorm, communicatie die 
afgestemd is op de doelgroep, is beter te onthouden, 
levert meer respons op en bouwt klantentrouw op.

Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van bekende klantgegevens voor 
gepersonaliseerde communicatie kan leiden tot een omzetstijging van 30 procent 
boven het gemiddelde. In sommige gevallen haalden bedrijven een jaarlijkse 
groei van meer dan 25 procent.* Dit komt doordat doelgerichte marketing en 
gepersonaliseerde informatie lezers stimuleren om actie te ondernemen... en er is 
geen beter moment dan nu om personalisering toe te passen voor uw bedrijf. U 
kunt nieuwe toepassingen bieden, nieuwe markten bereiken en meer winst behalen.

De variabele informatie (VI)-technologie vormt de sleutel tot gepersonaliseerde 
communicatie. Deze technologie omvat drie onderdelen die naadloos in 
elkaar overgaan: databases, ontwerpsoftware voor variabele gegevens en een 
digitaal afdruksysteem. Combineer deze onderdelen en u heeft het recept 
voor het maken effectieve marketingprogramma's en -materialen, zoals direct 
mail, marketingmateriaal met verschillende versies, cross-media campagnes, 
gepersonaliseerde verpakkingen, promotiemateriaal, e-mail en nog veel meer.

In deze gids worden de mogelijkheden besproken van de technologie van variabele 
informatie in de vorm van enkele praktijkvoorbeelden. Bovendien zullen we laten 
zien hoe we u kunnen helpen om vergelijkbare effectieve oplossingen voor uw 
bedrijf te vinden.

* The TransPromo Revolution: The Time Is Now! InfoTrends, ãugustus 2007.



Twee krachtige oplossingen.

Afdrukopdrachten met variabele gegevens moeten zorgvuldig gepland 
worden voor optimale efficiency en maximaal rendement.  
Daarom bieden we twee complete reeksen van oplossingen voor variabele gegevens, elk met eigen workflows en 
mogelijkheden. Beide kunnen op maat worden gemaakt voor uw bedrijf, zodat uw aangepaste documenten een 
meerwaarde en meer inkomsten voor u en uw klanten opleveren. 

Xerox FreeFlow® VI Suite   
Hiermee kunt u documenten en communicatie 
personaliseren met bijvoorbeeld de naam en het adres 
van de klant of variabele afbeeldingen. Bovendien 
biedt deze suite unieke mogelijkheden voor legio 
transactiedocumenten: 

•	 	Dynamische	opbouw	van	een	document	bij	de	printer	
in plaats van samenstelling bij de klant

•	 Conditionele	logica

•	 Grafische	caching

•	 Complexe	impositie

•	 Postsorteringsfuncties

•	 Meerdere	richtingen	voor	pagina-optimalisering

Met deze oplossing kunt u verschillende vormen van 
transactiecommunicatie impact geven met een minimum 
aan tijd en inspanning, voor een zo hoog mogelijke 
productiviteit.

XMPie®

Dit is een modulaire oplossing waarmee u variabele 
informatie kunt afdrukken, eenvoudige en complexe graphics 
kunt produceren en een scala aan cross-media marketing-
campagnes kunt opzetten. Enkele mogelijkheden zijn:

•	 Tools	voor	modulaire	gegevens,	ontwerp	en	productie	

•	 	Specialty	imaging-ondersteuning	voor	fraudebeveiliging,	
inclusief de teksteffecten MicroText en Fluorescent Marks 

•	 Gepersonaliseerde	afbeeldingen	voor	extra	hoge	impact

•	 	Cross-media	campagnes,	zoals	afdrukken,	integratie	van	
website en e-mail

•	 	Antwoord-URL's	en	gepersonaliseerde	websites	met	
tracering en rapportage van campagnes

Met	XMPie	kunt	u	gegevens	op	verschillende,	creatieve	
manieren gebruiken om deuren te openen voor nieuwe 
zakelijke kansen.

Digital Workflow Collection
FreeFlow® ®®



Laten	we	dit	eens	nader	bekijken...

Om u een idee te geven van de mogelijkheden van het afdrukken van 
variabele gegevens en cross-media marketingimplementaties volgen nu 
enkele voorbeelden van toepassingen die geproduceerd zijn met behulp 
van de FreeFlow VI Suite en XMPie.

Toepassing: Casinoticket
Oplossing: FreeFlow	VI	Suite	met	Specialty	Imaging
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Tickets, bijvoorbeeld voor een concert, of in dit geval voor 
een optreden in een casino zijn uniek, maar vergen niet 
veel aanpassing. Een zaal waar regelmatig evenementen 
worden	georganiseerd	kunnen	de	FreeFlow	VI	Suite	
gebruiken om eenvoudige personalisering toe te voegen 
en fraudebeveiliging om doorlopend tickets te kunnen 
produceren.

1   De datum en het stoelnummer voor elk optreden 
kunnen uit een database gehaald worden.

2   Het aantal gratis muntjes is gebaseerd op de 
historische gegevens van de betreffende persoon 
bij het casino. Ook kan tekst verborgen worden en 
vervolgens onthuld worden als de klant het casino 
bezoekt.

3   Variabele MicroText helpt tegen vervalsing van de 
achtergrond. Bovendien verbergt de bijbehorende 
tekst de naam van het casino, de datum van het 
optreden en het stoelnummer die ter beveiliging 
geïntegreerd zijn in het ticket.



Mooie afbeeldingen waarin naadloos unieke informatie over elke gast is geïntegreerd, kunnen een grote impact hebben 
op communicatie. Een hotel kan gegevens van hun gasten gebruiken om aantrekkelijke en relevante marketingmaterialen 
te	creëren	zoals	deze	groot-formaat	mailing	ter	bevestiging	van	een	boeking.	XMPie	levert	een	hoge	mate	van	beeld-
personalisering,	gepersonaliseerde	antwoord-URL's	en	dynamisch	aangepaste	websites	voor	campagnes	van	hotels.

  Elke gast wordt bij zijn naam genoemd. 

  De naam en initialen van de gast wordt op een prominente plaats in de afbeelding gezet. 

  De dag van aankomst en de verjaardag van de gast worden getoond. 

  De status van het lidmaatschap van elke gast bij het hotel wordt actief genoemd. 

  De afbeeldingen op het ticket variëren, afhankelijk van de voorkeuren van de gast. 

  De plaats van het hotel kan geïntegreerd worden in de afbeelding. 

 De kleur van de badjas verschilt, afhankelijk van het geslacht van de gast. 

  Informatie over de gast kan gebruikt worden om een unieke link naar een gepersonaliseerde website te maken. 
Het	aantal	doorkliks	vanaf	de	URL	kunnen	getraceerd	worden	om	het	succes	van	de	campagne	en	het	rendement	
op investering te bepalen. 

Toepassing: Klantentrouwprogramma van een hotel
Oplossing: XMPie
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Toepassing: Factuur/rekening
Oplossing: FreeFlow	VI	Suite

Transactie-/promotiematerialen (transpromo), zoals afschriften, voorwaarden en maandelijkse facturen zijn goede 
mogelijkheden voor cross-selling en up-selling van producten of diensten en voor bevordering van klantentrouw. Met de 
FreeFlow	VI	Suite	kunnen	banken	die	transactiedocumenten	verwerken	de	blanco	ruimte	op	hun	factureren	gebruiken	
voor variabele aanbiedingen die toegespitst zijn op de gewoontes en interesses van de klant. Deze oplossing is niet alleen 
rendabel, maar met optimale output kan statistische informatie verzenden en opgeslagen worden, zodat apparatuur 
afdrukt op nominale snelheden doordat tijdrovende vooropmaak niet meer nodig is.

  De naam en het adres van de klant kan eenvoudig 
opgenomen worden op het afschrift.

  Up-to-date informatie over de rekening en het 
saldo van elke klant neemt een prominente 
plaats in.

  Variabele aanbiedingen in full-colour op basis 
van het uitgavenpatroon van de klant zijn 
gemarkeerd en aangepast om te dienen als 
inkomstengenereerde reclame-uiting.
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Toepassing: Gepersonaliseerde	contactlensverpakking
Oplossing: FreeFlow	VI	Suite	met	Specialty	Imaging

  De gedrukte naam en informatie over het recept van de klant maken dit product echt persoonlijk.

  De kleur en de voornaamste afbeeldingen van de verpakking kan aangestemd worden op het geslacht van de klant.

	 	Dankzij	aparte	SKU-nummers	met	barcode	en	houdbaarheidsdatum	uit	een	database	kunnen	de	producten	
gemakkelijker herkend en georganiseerd worden.

	 Met	GlossMark® afbeeldingen kan de echtheid vastgesteld worden en bieden visuele interesse.

 MicroText voegt extra beveiliging toe in de vorm van de naam van de klant en informatie over het recept.

1

2

4

3

5

5

Met een aangepaste verpakking onderscheidt een product zich niet alleen van de concurrentie, maar bevat ook zeer nuttige 
1:1	informatie	–	in	dit	geval	informatie	over	een	recept.	Met	de	FreeFlow	VI	Suite	kunt	u	klantinformatie	eenvoudig	en	
automatisch afdrukken.
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Toepassing: Financial	Services	Membership	Rewards-programma
Oplossing: XMPie

Rewards-registratie webpagina

Het gebruik van websites als startpunt voor een cross-media campagne bespaart niet alleen op de afdrukkosten voor de 
eerste mailing, maar maakt het tegelijk mogelijk om klantinformatie te verzamelen waardoor de follow-up communicatie 
zeer	gericht	kan	verlopen.		XMPie	maakt	het	reeds	bij	banken	mogelijk	om	vanuit	een	enkele	set	aan	gegevens	te	selecteren	
en de informatie dynamisch over diverse platforms toe te passen; op deze wijze zijn zij ervan verzekerd dat zij hun klanten 
bereiken op de manier waarop de klant dat wil.

Laten we eens kijken naar de volgende  
campagne:
•	 	Een	klant	heeft	onlangs	een	creditcard	ontvangen	 

en	kan	nu	profiteren	van	een	bonusprogramma.	

•	 	Zodra	de	klant	inlogt	op	de	website	van	de	bank,	
wordt een gepersonaliseerde bonuspagina dynamisch 
gegenereerd en aangevuld met de klantinformatie 
alsmede een korte vragenlijst naar de interesses van  
de klant.

•	 	Zodra	de	klant	de	vragenlijst	beantwoordt	en	zich	
inschrijft voor het bonusprogramma, gebruikt de 
site onmiddellijk de ontvangen informatie om 
nog relevantere website content op te halen, zoals 
dynamische Flash animaties en gepersonaliseerde 
afbeeldingen.

•	 	Op	basis	van	de	verzamelde	informatie	wordt	
automatisch een volledig gepersonaliseerde duplex 
self-mailer gegenereerd waarin de interesses en de 
bonuskeuzes worden bevestigd.

•	 	Zodra	de	mailer	is	bezorgd,	zorgt	een	antwoord-URL	
ervoor dat de antwoorden correct worden ontvangen en 
een hoog rendement op investering uit de campagne 
wordt behaald.

  Er wordt een gepersonaliseerde begroeting voor elke 
klant afzonderlijk gegenereerd.

  Klantinformatie wordt van tevoren opgehaald voor 
eenvoudige registratie. 
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  De hoofdafbeeldingen worden gepersonaliseerd 
op basis van de antwoorden die zijn gegeven in 
de vragenlijst op de website.

	 	Gemarkeerde	pictogrammen	appelleren	aan	de	
door de klant opgegeven interesses.

  Het land waarin de klant zich bevindt, bepaalt 
automatisch of de mailer op letter-formaat of  
A4-formaat	wordt	gepresenteerd.

  Rewards-berichten	worden	aangepast	op	de	
opgegeven voorkeuren van de klant. 

	 	Een	gepersonaliseerde	antwoord-URL	wordt	
automatisch gegenereerd om eenvoudig opvolgen 
mogelijk te maken.
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Rewards-bevestiging Self-Mailer



Toepassing: Telecom Marketing Brochure
Oplossing: XMPie
Door gebruik te maken van een een-op-een campagne in meerdere stappen via print, web, e-mail en gsm kunt u aanzienlijke 
verkoopresultaten	behalen	met	een	flink	rendement	op	investering.	XMPie	is	uniek	qua	ontwerpen,	toepassen	en	opvolgen	
van programma's die ervoor moeten zorgen dat de klantloyaliteit hoger wordt en deze terugkomt, prospects worden 
gevonden en beoordeeld en die zowel voor uw klant als voor u een positief resultaat onder de streep moeten opleveren.

Bekijk dit cross-media programma maar eens.
•	 	Een	direct	mailer	met	verlengingsreminder	wordt	

verzonden aan een klant. In de mailer wordt de klant 
verzocht om actie te ondernemen; daartoe is een 
antwoord-URL	opgenomen	die	de	klant	naar	een	
gepersonaliseerde verlengings-site leidt.

•	 	Een	gepersonaliseerde	e-mail,	waarin	eveneens	een	
antwoord-URL	voorkomt,	wordt	tegelijk	verzonden	om	er	
zeker van te zijn dat de klant het verzoek tot verlenging 
ook daadwerkelijk ontvangt en actie onderneemt.

•	 	Zodra	de	klant	naar	de	antwoord-URL	gaat,	wordt	de	
site automatisch gevuld met de klantgegevens, de 
gebruiksinfo en programma-info, waardoor het voor 
de klant eenvoudig wordt om een verlengingsoptie te 
kiezen.

•	 	Op	basis	van	de	klantinput	en	-keuzes	genereert	de	
website dynamisch content gebaseerd op de verzamelde 
informatie en creëert zo gepersonaliseerde pagina's 
zoals bevestigingen, 'dank u'-berichten en 'attendeer 
ook een vriend'-pagina's.

•	 	Het	door	de	klant	geselecteerde	model	wordt	vervolgens	
verzonden in een gepersonaliseerde, op maat gemaakt 
verpakking.

•	 	De	berichten	naar	het	antwoord-URL	maken	het	
eenvoudig om het rendement op investering bij te houden 
en te meten voor de gehele campagne.

  De klant wordt begroet middels een 
gepersonaliseerde afbeelding.

   De afbeeldingen gebaseerd op de klantinfo, 
samengesteld	met	behulp	van	XMPie	uChart™,	
worden prominent getoond.

  Het aanbod en de oproep om actie te ondernemen 
zijn uniek voor elke klant. 

  Op basis van het geslacht van de klant worden 
specifieke	afbeeldingen	gegenereerd.

	 	Een	unieke	antwoord-URL	wordt	gegenereerd	voor	
elke klant.
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Direct Mailer



  In een persoonlijk telefoonbericht wordt een 
product aanbevolen dat geheel is afgestemd op 
de accountinfo van de klant.

  Embedded gepersonaliseerde campagne 
videofragmenten laten de voordelen van het 
aanbevolen product zien.

	 	Dynamische	grafieken	tonen	up-to-date	
klantgebruikinformatie.

  Een variabel plan wordt gegenereerd op basis van 
individueel klantgebruik en de klantvoorkeuren.
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	 	Gepersonaliseerde	berichten	worden	gegenereerd	
voor elke ontvanger in de adresregel en 
hoofdafbeelding. 

  Het door de klant geselecteerde aanbod wordt 
getoond. 
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E-mail bevestigingAntwoord-URL website



U wilt de aanvragen graag op papier zien? 
Neem dan vandaag nog contact op met onze vertegenwoordiger en bel naar 0346 - 255 255.
Bezoek voor meer informatie www.xerox.com/freeflow.

© 2009 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, het ontwerp van het connectiviteitslogo en FreeFlow® zijn handelsmerken  
van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
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Wij staan klaar om te helpen.

Van een-op-een personalisering op basis van eenvoudige informatie tot 
hoogwaardige aanpassingen via een groot aantal media, we kunnen steeds 
een oplossing voor u samenstelling die perfect aansluit op uw doelen.

Zo kunnen wij u een uitgebreid trainingsprogramma aanbieden om uw 
VI-oplossing naadloos te integreren in uw dagelijkse werkzaamheden. 
De trainingen hebben ondermeer de volgende thema's:

•	 	Overzicht	VI	Suite	en/of	XMPie

•	 Variabele	elektronische	presentaties	samenstellen

•	 Bestaande	formulieren	uitbreiden

•	 XMPie	documenten	samenstellen

•	 Campagnes	m.b.v.	meerdere	verschillende	media

•	 Geavanceerde	transpromo	applicaties

•	 Variabele	programmeermogelijkheden

•	 Toepassing	en	integratie	van	professionele	services

Grijp de kans. 

Variabele informatie vormt de sleutel tot communiceren op een geheel unieke 
wijze, voor ongekende respons en buitengewoon trouwe klanten. En wij helpen 
bij alle te nemen stappen. Van het leveren van een pakket aan maatregelen 
voor bedrijfsontwikkeling tot de samenwerking met u om te komen tot de beste 
technologie	voor	uw	onderneming,	wij	zorgen	ervoor	dat	u	maximaal	profijt	kunt	
halen uit uw variabele informatie-oplossing direct vanaf de eerste dag.




