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Centralna baza danych z 
dostępem przez Internet

Centralna baza danych z 
dostępem przez Internet
Użytkownicy ArtiosCAD Enterprise mogą 
korzystać z jednego centralnego cyfrowego 
magazynu, aby przechowywać, pobierać 
i udostępniać wszystkie zasoby oraz doku-
menty związane z projektami.

Do takich zasobów mogą należeć zesta-
wienia powszechnie dostępnych formatów 
tektury, listy klientów, pliki CAD i MS Office, 
specyfikacje techniczne w  formacie 
PDF, modele 3D, zestawienia materiałów 
i wszelkie formularze.

Baza danych ArtiosCAD Enterprise pozwala podwyższyć stan-
dardy zarządzania projektowaniem strukturalnym. Wykorzystująca 
system WebCenter firmy Esko baza ArtiosCAD Enterprise 
zapewnia stały, bezpieczny dostęp do projektów CAD, zasobów 
i informacji z dowolnego miejsca na świecie. Umożliwia dyna-
miczną współpracę online między twórcami projektów CAD i pro-
jektów graficznych, dostawcami, zespołami ds. produkcji i właści-
cielami marki.

Dostęp do projektów i dokumentów przez przeglądarkę 
internetową i przeglądarkę projektów ArtiosCAD



Skalowalne rozwiązanie
ArtiosCAD Enterprise to skalowalne roz-
wiązanie, które spełnia potrzeby zarówno 
przedsiębiorstw z wieloma oddziałami, jak 
i małych firm.

Użytkownicy w tej samej lokalizacji mogą 
zwiększyć swoją wydajność dzięki prze-
pływowi pracy opartemu na procesach 
i redukcji liczby punktów wprowadzania 
danych. Z kolei bezpieczna, centralna baza 
danych online, która zapewnia natychmia-
stowy dostęp do zasobów projektowych 
firmy z dowolnego miejsca, przyniesie 
korzyści większym firmom o globalnym 
zasięgu.

Przedsiębiorstwa posiadające zakłady 
produkcyjne w różnych miejscach mogą 
w dowolnym momencie i z każdego miejsca 
korzystać z plików dostępnych w centralnej 
bazie i współpracować przy tworzeniu pro-
jektów strukturalnych.

Bezpieczny, chroniony 
hasłem dostęp
Dostęp do bazy danych zawsze wymaga 
podania  nazwy użytkownika i   hasła. 
Możliwe jest stworzenie pełnych zabezpie-
czeń i dostosowanie ich do indywidualnych 
potrzeb przez użytkowników i grupy użyt-
kowników w celu ochrony projektów i doku-
mentów w bazie danych.

Funkcja kontroli wersji obejmuje wszystkie 
wprowadzone przez użytkownika do bazy danych 

zmiany w projekcie wraz z komentarzami



Użytkownicy 
niekorzystający 
z oprogramowania CAD 
mogą użyć przeglądarki 
internetowej, aby 
uzyskać dostęp do 
wszystkich danych CAD, 
w tym interaktywnych 
wizualizacji 3D

Powszechny dostęp
Wszystkie projekty i dokumenty zapisane 
w bazie danych ArtiosCAD Enterprise są 
dostępne za pomocą przeglądarki inter-
ne towe j  l u b  p r z e g l ąd a r k i  p r o j e k tów 
ArtiosCAD.

Użytkownicy zasobów CAD mają dostęp do 
danych projektu bezpośrednio z poziomu 
klienta ArtiosCAD.

Pozostali użytkownicy mogą korzystać 
ze wszystkich dostępnych dla nich zaawan-
sowanych funkcji związanych z projek-
tami dzięki łatwej w użyciu przeglądarce 
internetowej.
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Generowanie schematów CAD, zestawień 
materiałów, raportów na temat wskaźników KPI 
i nie tylko jest możliwe dzięki dostępowi online

To wspaniałe 
rozwiązanie! Teraz 
każdy może otworzyć 
bazę danych 
i znaleźć zadanie. 
Wynikająca z tego 
oszczędność czasu 
jest ogromna, a proces 
wdrażania przebiegł 
niezwykle płynnie.

 − Jeff Hole, starszy projektant, 
SMC Packaging Group, USA

Jedno źródło informacji 
w chmurze
Dzięki technologii chmury firmowa baza 
danych jest mobilna, łatwo dostępna 
i zawsze aktualna oraz pozwala szybko udo-
stępniać dane.

Dzięki aktualizowanym na bieżąco pul-
pitom użytkownicy mogą monitorować 
status projektu i listę zadań, przeglądać 
dowolne zasoby, porównywać wersje pro-
jektów CAD w przeglądarce online, gene-
rować raporty, eksportować dane do plików 
programu Excel w celu tworzenia niestan-
dardowych sprawozdań i nie tylko.

Dodatkowo to oparte na chmurze rozwią-
zanie działające na poziomie całej firmy 
pozwala obniżyć koszty obsługi IT.



Łatwe wyszukiwanie
ArtiosCAD Enterprise pozwala użytkow-
nikom zapisać w bazie danych pliki dowol-
nego typu. Bezpieczna, relacyjna baza 
danych z możliwością zarządzania obsłu-
guje funkcje wyszukiwania według słów 
kluczowych oraz wyszukiwania zaawan-
sowanego. Szukane zapytania mogą być 
zapisywane globalnie lub na poziomie 
użytkownika.

Przeglądarka online pozwala 
porównywać wersje dokumentów CAD

Zapisywanie wyszukiwanych zapytań globalnie lub na poziomie 
użytkownika dla każdego typu pliku, projektu lub nazwy projektu

Obliczyliśmy, 
że inwestycja 
[w ArtiosCAD 
Enterprise] 
zwróciła się 
w ciągu niecałych 
12 miesięcy dzięki 
zaoszczędzeniu 
czasu 
i ograniczeniu 
ilości odpadów.

 − Jeff Hole, starszy projektant, 
SMC Packaging Group, USA



Dostęp offline i automatyczna 
synchronizacja
Baza danych ArtiosCAD Enterprise jest 
bez przer wy dostępna online. W razie 
braku połączenia z Internetem inteligentna 
pamięć podręczna bazy danych w opro-
gramowaniu ArtiosCAD pozwala użytkow-
nikom zakończyć pracę bez przeszkód 
w trybie offline.

Po przywróceniu połączenia wszystkie 
zmiany użytkowników są rejestrowane 
i automatycznie synchronizowane z cen-
tralną bazą danych, dzięki czemu wszystkie 
dane są aktualne i prawidłowe.

Szybszy proces „od 
zamówienia do zapłaty”
Ogólny szybszy czas reakcji – wynikający 
z zastosowania przepływów pracy opartych 
na zadaniach, uproszczenia współpracy 
przy projektach, przejrzystej komunikacji 
i zatwierdzania online – pozwala usunąć 
z procesów biznesowych niepotrzebne ele-
menty, zwiększyć rentowność przedsię-
biorstwa oraz ogólny poziom zadowolenia 
klientów.



Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, 10° andar - 04303-000 - São Paulo - SP | Tel. +55 11 3550 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

Jedną z najważniejszych 
dla nas cech rozwiązania 
ArtiosCAD Enterprise jest 
to, że gwarantuje nam ono 
nieprzerwany dostęp do 
projektów i plików. Wiele 
osób pracuje w weekendy 
i w nocy, a dzięki bazie 
danych mają dostęp do 
potrzebnych danych.

 − Kelly Ghassemian, dyrektor ds. sys-
temów opakowań, The Royal Group, USA
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