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O ArtiosCAD é a principal solução em desenho estrutural para 
produção de embalagens e displays no mundo todo. Com mais 
de 20 anos no mercado, oferece o mais avançado conjunto de 
ferramentas dedicadas para desenho estrutural, desenvolvimento 
de produtos, prototipagem virtual e criação de moldes. 

Ferramentas de desenho 
criadas para o design produtivo
No mundo todo, o ArtiosCAD é o editor 
de design para embalagens que oferece 
os processos mais rápidos. Suas ferra-
mentas avançadas de desenho 2D foram 
d e s envo l v id a s exc l u si v a m ente p a r a 
designers estruturais e cunhadores. 

Elas também fornecem amplo feedback 
gráfico aos usuários, tornando-o um sof-
tware extremamente preciso e, ao mesmo 
tempo, fácil de usar. Muitas dessas ferra-
mentas de design funcionam automatica-
mente, aumentando a produtividade dos 
designers consideravelmente.

O Dynamic Drafting exibe as linhas horizon-
tais e verticais de alinhamento automatica-
mente e encaixa outros pontos de interesse 
enquanto você desenha. Esse feedback em 
tempo real reduz a necessidade de linhas de 
construção e permite que você trabalhe com 
muito mais agilidade.

Design estrutural de 
embalagens e displays

O ArtiosCAD cria displays automaticamente com base 
nas informações fornecidas por você.



Templates de design redimensionáveis 
e inteligentes economizar tempo 
e eliminar errosajudam
Crie embalagens e displays em questão 
de segundos usando o catálogo de tem-
plates de design redimensionáveis.

O ArtiosCAD oferece templates de design 
para embalagens de papelão corrugado e 
papel cartão (como ECMA e FEFCO) e dis-
plays de PDV.

Um único template pode ser redimen-
sionado automatic amente para criar 
milhares de designs com dimensões fixas. 
O ArtiosCAD também poupa horas de tra-
balho, transformando designs personali-
zados em templates novos e reutilizáveis. 

Somente o ArtiosCAD oferece ferramentas 
fáceis de usar, que permitem a criação 
de uma biblioteca de templates de design 
redimensionáveis. Esse tipo de biblioteca 
padrão melhora a qualidade e a consis-
tência ao longo de todo o fluxo de trabalho 
da produção de embalagens e displays. 

Crie templates com padrões inteligentes, 
documentação em tela, alternativas de 
estilos e verificação integrada de erros. 
Assim, você garante que todos os envol-
vidos na cadeia de suprimentos usem 
cada um deles da forma correta.



Controle de qualidade 
dos designs estruturais

Considerando que os integrantes da equipe 
de criação podem ter diferentes níveis 
de experiência, as decisões de desenho 
estrutural podem causar ineficiências 
em relação às facas de corte, o que pode 
custar muito caro. Um desenho estrutural 
bem feito, porém, reduz o tempo de setup e 
aumenta a velocidade da máquina de corte.

Líder de mercado
O ArtiosCAD apresenta um módulo inte-
grado de preflight que analisa desenhos 
estruturais automaticamente e sinaliza 
problemas de qualidade no aplicativo de 
origem para evitar erros que só seriam 
identificados após a produção, gerando 
economia de tempo  para os convertedores. 

Esse software, cuja patente encontra-se 
p e n d e n te,  a l e r t a  o s  d e s i g n e r s  s o b r e 

possíveis problemas nos desenhos estru-
turais antes da liberação do arquivo para 
estimativa ou produção, reduzindo o risco de 
erros e retrabalho e aumentando a eficiência 
e o tempo de produtividade operacional

Benefícios do ArtiosCAD Preflight
• Tempo de criação mais rápido

 › Economiza até 15 minutos por design, 
eliminando necessidade de verifica-
ções manuais

 › Valida os principais elementos de 
criação recomendados

• Qualidade de criação consistente
 › Todos os designers usam os mesmos 

controles de criação
• Controle de qualidade a um clique

 › Reduz os ciclos repetitivos entre a criação 
e o corte

 › Cria designs precisos, prontos para 
produção

• Aumento da produtividade da máquina 
de corte
 › Otimiza cada design para que a máquina 

de corte trabalhe com a máxima rapidez
 › Sinaliza os potenciais problemas de 

produção ainda na fase de criação
 › Economia de tempo de até 50% com 

instrumentos de correção automática 
e seleção inteligente de ferramentas 
em comparação com a edição manual 
de designs



O Ar tiosCAD torna o design de displays 
muito mais fácil. Você pode começar do 
zero ou usar uma ampla biblioteca de tem-
plates de designs paramétricos editáveis. 
Basta inserir as dimensões que o ArtiosCAD 
cria o display completo automaticamente.

É fácil criar o design de produtos com 
vários componentes em um único espaço 
de trabalho. Use vários tipos de chapas e 
outros substratos para produzir diversas 
partes do display. Essa tela de design de 
várias partes permite agrupar as partes 
de acordo com o tipo de substrato.

Também é possível posicionar compo-
nentes rígidos, como clipes e ganchos, 
com precisão no display.

Expor te mockups vir tuais em 3D para 
apresentar designs aos clientes e criar 
instruções completas de montagem.

Displays profissionais 
com apenas um clique
A ArtiosCAD Display Store online disponi-
biliza uma vasta biblioteca de templates 
de designs paramétricos prontos para 
produção. 

Inspire-se ou use e reutilize esses tem-
p l a te s d e dis p l a y s in f ini t a m e nte n o 
ArtiosCAD para criar displays completos 
com dimensões específicas.

A loja oferece arquivos ArtiosCAD otimi-
zados para corte em mesas Kongsberg. 
Além disso, a maioria dos designs inclui 
uma visualização do PDF em 3D e um 
vídeo com instruções de montagem.

Eficiência no design de displays

O ArtiosCAD Display Store para designs de displays 
redimensionáveis e prontos para produção é rápido, 
simples e elimina a necessidade de criar designs.



Crie modelos 3D precisos 
e realistas em minutos
Apresente novos designs diretamente em 3D 
aos seus clientes. Até mesmo designs com 
vincos curvos e envergamentos podem ser 
dobrados e visualizados em 3D, o que facilita 
a criação de desenhos de montagem. 

Os usuários podem exportar imagens ou 
animações 3D para vários formatos de 
arquivo (incluindo filmes AVI ou QuickTime, 
arquivo VRML animado, PDF etc.).

Dobrar designs complexos com precisão 
é uma tarefa fácil com as exclusivas fer-
ramentas “Fold to Meet”. A sequência de 
como cada design foi dobrado e animado 
é “memorizada”. 

Impres sione s eus cl ientes envia ndo 
arquivos 3D realistas contendo as pro-
priedades dos materiais, artes em alta 
resolução, sombras e muito mais.

Você também pode criar apresentações 
totalmente animadas para fazer demons-
trações de produtos, embalagens e a 
montagem de todas as partes.

A c a p a c id a d e d e r e d im e n s io n a r  u m 
design paramétrico em 3D acelera o pro-
cesso de criação. O arquivo de design em 
2D é atualizado automaticamente.

Ganhe agilidade: design em 3D



Embale o produto virtual
A criação de embalagens e displays para 
produtos com formatos complexos pode 
ser um desafio que demanda muito tempo. 
O ArtiosCAD permite importar modelos 
de um produto em CAD 3D para criar uma 
embalagem com as dimensões adequadas 
em torno do produto automaticamente. 
Isso facilita muito o trabalho dos designers 
com relação à criação de embalagens que 
se encaixam precisamente aos produtos. 

Os usuários podem importar uma grande 
v a r i e d a d e  d e  f o r m a t o s  3 D  p a d r ã o , 
incluindo Collada, IGES, STEP, SolidWorks, 
C AT I A ,  P r o E n g in e e r,  In v e nto r,  S AT, 
Siemens NX, Parasolid e VRML. 



Relatórios automatizados 
otimizam a comunicação
Os usuários podem criar relatórios que 
se formatam automaticamente com base 
nas informações e itens fornecidos. 

Miniaturas 3D com animação podem ser 
adicionadas aos relatórios para que outras 
pessoas na empresa consigam visualizar 
todos os componentes da embalagem. 

Você pode gerar relatórios automati-
zados de lista de materiais em projetos de 
design detalhados com apenas um clique. 

Todos os relatórios podem ser salvos nos 
formatos PDF, XML, HTML e Excel. O que 
facilita a comunicação com qualquer usu-
ário e sistema.

Gere relatórios 
automatizados para 
incluir elementos 
gráficos 2D e 3D, 
dados de design  
CAD e muito mais.



Montagem eficiente de trabalhos
Com o ArtiosCAD, você pode fazer a mon-
tagem de trabalhos rapidamente. Além 
disso, ele sugere os layouts otimizados 
por menor preço ou capacidade de gerar 
menos desperdício. 

As soluções sugeridas podem ser classi-
ficadas por variáveis como desperdício de 
folha e número de designs na folha. Soluções 
aproximadas que requerem uma pequena 
redução no design também são apresen-
tadas, permitindo que os designers façam 
pequenos ajustes para obter o layout mais 
eficiente e reduzir custos ou desperdício.

Design automatizado 
de ferramentas
O ArtiosCAD oferece recursos avançados 
e completos para a produção de facas, 
chapas de contravinco, conjuntos de 
lâminas de saída, ferramentas rotativas, 
perfis de borracha ejetora e separadores.  

Você pode projetar lâminas de saída e 
facas de corte e vinco prontas para uso 
com laser. Crie ferramentas rotativas 
(como divisores, lâminas de corte e dentes) 
prontas para qualquer tipo de saída, inclu-
sive lasers e serras, rapidamente. 

O Ar tiosCAD gera designs complexos 
prontos para produção, inclusive chapas 
de aço de peça única, automaticamente.

O feedback dinâmico da capacidade de per-
manência dos orifícios de montagem da chapa 
de matriz poupa tempo e garante a segurança 
da chapa de matriz para a impressão de corte.

Perfis de borracha ejetora para faca de 
corte e vinco são gerados com apenas um 
clique no botão com o layout de corte auto-
mático e otimizado dos perfis de borracha.

O ArtiosCAD também oferece um conjunto 
completo de ferramentas de modelagem que 
permitem a criação de separadores de pose 
em aço, de superfície plana (placa fêmea) e de 
grade, ou com combinações dessas opções.

Produza layouts otimizados, facas de corte 
e vinco, gôndolas, conjuntos de lâminas de 
saída, ferramentas rotativas, perfis de borracha 
ejetora, separadores de pose e muito mais.

ArtiosCAD para cunhadores



Integração total do CAD 
com ferramentas gráficas
Designers estruturais e gráficos sempre 
enfrentam dificuldades ao trabalharem 
juntos. A integração correta das informa-
ções de CAD no Adobe® Illustrator ® ou no 
ArtPro+ é fundamental para um fluxo de 
trabalho à prova de erros.

Crie linhas de corte inteligentes no ArtiosCAD, 
enriquecidas com painéis de artes gráficas, 
linhas de sangria, camadas de verniz e muito 
mais, para melhorar a comunicação com os 
designers gráficos e reduzir possíveis erros. 

Para obter um fluxo de trabalho perfeito, baixe 
o plug-in gratuito Data Exchange para Adobe® 
Illustrator® em www.esko.com/downloads.

Importe arquivos do 
ArtiosCAD no Illustrator
Importe seus arquivos nativos do ArtiosCAD 
diretamente no Adobe® Illustrator®, sem pre-
cisar fazer nenhuma conversão. Todos os 
dados e camadas de CAD são preservados no 
Adobe® Illustrator®, permitindo que o designer 
gráfico posicione as artes gráficas com pre-
cisão e evitando possíveis erros.

Exporte gráficos do Illustrator 
para o ArtiosCAD
Exporte gráficos e dados vetoriais do Adobe® 
Illustrator® e importe-os no ArtiosCAD, man-
tendo o registro entre os elementos gráficos 
e o desenho estrutural. 

Do design CAD ao padrão de pallet
A integração total do ArtiosCAD com o sof-
tware de paletização permite que você calcule 
um padrão de pallets adequado com base no 
arquivo de desenho estrutural da caixa.

O software de paletização também pode 
orientar o desenho estrutural com base 
no padrão de pallet selecionado.

Isso elimina a necessidade de dupli-
cação de dados, otimiza as previsões de 
remessa e oferece o design de emba-
lagem com o tamanho correto.

Integração perfeita com seu atual 
fluxo de trabalho de design



Aumente a eficiência com 
o ArtiosCAD Enterprise
Banco de dados centralizado 
e acessível pela Web 
Com o banco de dados ArtiosCAD Enterprise, 
baseado no WebCenter, você pode acessar 
todos os seus projetos em CAD, arquivos e 
informações 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, em qualquer lugar do mundo.

Com o ArtiosCAD Enterprise, todos os ativos 
corporativos que você precisa acessar - 
como tabelas de chapas padrão, cadastro de 
clientes, projetos, arquivos CAD, especifica-
ções, listas de materiais e formulários - estão 
ao seu alcance e podem ser compartilhados 
com todos os usuários, onde quer que estejam. 

O banco de dados ArtiosCAD Enterprise 
é uma solução expansível, que atende às 
necessidades tanto de ambientes corpo-
rativos com várias instalações quanto de 
pequenas empresas sem filiais. 

Usuários com acesso seguro 
e protegido por senha 
Todos os acessos ao banco de dados exigem 
nome de usuário e senha. O nível de segu-
rança pode ser personalizado por usuários e 
grupos, protegendo projetos e documentos 
no banco de dados.

O controle de versão é mantido em todas as 
alterações do design e registrado no banco 
de dados pelo usuário com comentários 
sobre a versão. 

Seu banco de dados 
empresarial na nuvem  
Essa solução baseada na nuvem significa 
que todos os dados são centralizados em um 
banco de dados acessível pela web, seguro 
e comum, tornando-os móveis, transferíveis 
e acessíveis instantaneamente. 

Os usuários de softwares diferentes do CAD 
podem acessar o mesmo banco de dados 
por meio de um navegador da web para ver 
dashboards em tempo real sobre o status 
do projeto, visualizar qualquer arquivo, com-
parar versões do CAD no viewer online, gerar 
relatórios e muito mais.

Conexão constante 
O banco de dados ArtiosCAD Enterprise 
pode ser acessado online 24 horas por dia, 
7 dias por semana. Na falta de conexão com 
a internet, o cachê inteligente dele permite 
que os usuários trabalhem no modo total-
mente offline, sem interrupções. 

Quando os usuários se reconectam, todas 
as alterações que fizeram são registradas 
e sincronizadas com o banco de dados 
central, garantindo que todos os dados 
sejam atualizados e monitorados. 

O banco de dados ArtiosCAD Enterprise fornece 
acesso online, Acesso global e 24 horas por dia, 

7 dias por semana a todos os seus projetos CAD.



esko.com

Principais módulos do ArtiosCAD

O ArtiosCAD é fornecido com uma grande variedade de módulos e por isso é ideal para 
as suas necessidades. Veja a apresentação completa em www.esko.com/ArtiosCAD.

Solução de desenho 2D ou 3D
• Crie designs com as ferramentas flexíveis e fáceis de 

usar otimizadas para a criação de embalagens com o 
mínimo movimento do mouse ou do teclado.

• Crie desenhos em segundos usando a extensa biblioteca 
de modelos para papel cartão, papelão corrugado e PDV.

• Agregue valor desde o design conceitual até a criação 
de ferramentas de produção, por meio da integração 
total do design gráfico

• Transforme o ArtiosCAD em uma ferramenta de gerencia-
mento de informações adicionando ao banco de dados um 
número ilimitado de atributos definidos pelo usuário, que 
podem ser inseridos manualmente ou calculados de forma 
automática com base nos dados geométricos do design.

• Transforme designs planos em 3D para averiguar a qua-
lidade dos projetos e fazer apresentações a clientes.

• Crie designs com vários componentes 3D.
• Crie animações 3D da sequência de dobra, da monta-

gem de vários componentes ou da instalação PDV.

Ferramentas de design redimensionáveis
• Crie designs reutilizáveis, baseados em parâmetros, usando 

qualquer uma das ferramentas de desenho do ArtiosCAD.
• Converta designs fixos em geometria variável para 

obter total flexibilidade ao recriar novas variações.
• Assista a cada uma das etapas de um design paramé-

trico para analisar como ele foi criado e edite-o duran-
te a demonstração, se desejar.

• Acesse uma biblioteca de ferramentas geométricas de 
uso geral para adicionar componentes a designs rapi-
damente.

• Adicione designs paramétricos ao Catálogo de estilos 
para disponibilizá-los a todos os usuários. 

3D Modeling Solution
• Crie modelos 3D de produtos como latas, garrafas, 

vidros e sacolas.
• Defina uma seção transversal para a forma do produto 

3D ou modifique-o para criar um modelo com formato 
diferente.

• Visualize modelos 3D de amostras de produtos com 
embalagens desenhadas no ArtiosCAD.

• Importe modelos 3D sólidos de outros programas de 
modelagem 3D diretamente para o ArtiosCAD.

• Exporte designs CAD como modelos 3D em formatos 
nativos de modelagem em 3D.

• Crie ajustes e encaixes precisos adicionais para emba-
lagens automaticamente, com contornos e incisões 
baseados em modelos 3D importados.

Ferramentas de layout
• Ferramentas avançadas de aproveitamento e cópia per-

mitem a construção gráfica da montagem de trabalhos.
• O cálculo automático da montagem de trabalhos mini-

miza os custos de produção.

• Crie um padrão de layout de blanquetas e envie para as 
principais soluções de paletização para evitar inserir os 
mesmos dados várias vezes e melhorar as estimativas 
de envio. 

O ArtiosCAD pode ser incorporado a qualquer fluxo de trabalho 
• Formatos de importação: CFF2, DDES, DDES3, DXF, 

HPGL, EPS, PDF, Elcede
• Formatos de exportação: CFF2, DDES, DDES3, DXF, 

HPGL, PDF, EPS, Elcede, CAPE CIF

• Formatos de importação em 3D: Collada, ACIS, CGM, 
CATIA, ProE, STEP, IGES, SolidWorks, Siemens NX, 
Inventor, JT ou modelos sólidos em 3D do Parasolid

• Formatos de exportação em 3D: Collada, STEP, IGES, ACIS, 
VRML, U3D, 3D PDF ou modelos sólidos em 3D do XCGM

• Animações AVI e MOV

Vantagens do ArtiosCAD Enterprise
• Um banco de dados centralizado de projetos de emba-

lagem para uma empresa toda e suas subsidiárias
• A segurança e o acesso ao banco de dados central são 

controlados pelo login do usuário

• O gerenciamento de projetos engloba todos os ativos 
de um projeto de criação de embalagens ou displays 

• Acesso online, 24 horas por dia, 7 dias da semana
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