
PRINTSHOP MAIL É UMA FERRAMENTA DE 
COMPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS E IMPRESSÃO
DE DADOS VARIÁVEIS.
FÁCIL DE USAR POR INICIANTES E COM  
CAPACIDADES AVANÇADAS PARA
ESPECIALISTAS

USE QUALQUER DESIGN COM QUALQUER BANCO
DE DADOS

PRINT & OPTIMIZE ANY PRINTER

IMPRIME DE QUALQUER LUGAR DO MUNDO 

CRIAÇÃO E IMPRESSÃO
EM ALTA VELOCIDADE

DE COMUNICAÇÕES
ÚNICAS

PrintShop Mail
Objectif Lune Software

 
Usando

PrintShop Mail 
WEB
como Servidor de Produção Central 

ARRASTE E SOLTE os recursos no layout

Otimiza o processo de produção VDP

        Minimiza o tempo de ajuste.

        Maximiza a velocidade de impressão.



http://printshopmail.objectiflune.com

PRINTSHOP MAIL permite que você domine 
VDP sem preocupações

Não dá para errar; PrintShop Mail tem sido   
o principal software de VDP por mais de 15 anos 

Aprenda como usar rapidamente com uma interface amigável
ao usuário e ferramentas de treinamento online dinâmicas.

Crie tarefas de impressão VDP em minutos com funcionalidades
adicionais de arrastar e colar.

Diminua o tempo de produção com rápido set-up e veloz criação
de impressão.

Imprima alto volume de correspondência transacional rapidamente
com otimização da saída.

Economize em postagem de correio com uma biblioteca extensa 
de códigos de barra.

O QUE É VDP? 
VDP VEM DE  

ARIABLE 
ATA  RINTING.

É um processo de impressão no 
qual elementos como imagens e 
texto mudam de uma peça para a 
próxima, usando informações de 
uma base de dados

PARA O QUE É UTILIZADO?    
Em uma forma simples,
unificação de correio 
constitui VDP

 

Mas o verdadeiro potencial do
VDP está na personalização de 
documentos promocionais.

Interface intuitiva ARRASTAR 
E SOLTAR

Assistente de expressão para
criação de condições 

Geração de saída otimizada
em alta velocidade  

- Otimização de PostScript®
- PPML
- PPML/VDX
- PDF
- VIPP
- PDF/VT
- VPS

N-up, passo e repetição e
impressão em lotes 

 

Acabamentos de subconjuntos 
com acesso a toda funcionalidade da 
impressora

Servidor de produção central
na Web

Interface de web 
personalizável baseada 
em CSS

PRINCIPAIS FUNÇÕES
PrintShop Mail

Todas as marcas registradas exibidas  
são propriedade de seus respectivos proprietários. 
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PrintShop Mail
Objectif Lune Software

INCLUDING AN EXTENSIVE 
MAINTENANCE PLAN

OLCare
- Treinamento online
- Updates & upgrades 
- Suporte técnico

LICENCIAMENTO ESCALÁVEL

PrintShop Mail 
STARTER
100 000 créditos para iniciar o
oferecimento de VDP 

PrintShop Mail 
PRODUCTION
Produção ilimitada para 
profissionais VDP

 
 

PrintShop Mail
WEB
Servidor de produção baseado
na Web para múltiplos usuários

tÍpicas APLICAÇÕES

- Endereçamento
- Código de barras postais
- Unificação de correios a nível de produção
- Cartões postais e outros tipos de

correio personalizado
- Números de série
- Ingressos
- Folhetos numerados
- Cartões de visita
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