
Projektowanie strukturalne 
opakowań i ekspozytorów

ArtiosCAD 



ArtiosCAD to oprogramowanie do projektowania strukturalnego 
opakowań i ekspozytorów, które stało się światowym standardem. 
Ponad 20 lat doświadczenia zaowocowało najlepszą kolekcją 
dedykowanych narzędzi do projektowania strukturalnego, rozwoju 
produktów oraz tworzenia prototypów wirtualnych i wykrojników. 

Narzędzia do projektowania 
stworzone z myślą o wydajnym  
projektowaniu
ArtiosCAD udowadnia na całym świecie, 
że żaden inny edytor do projektowania 
opakowań nie oferuje lepszej wydajności. 
Zaawansowane narzędzia do projekto-
wania 2D zostały opracowane specjalnie 
dla projektantów strukturalnych i produ-
centów wykrojników. 

Narzędzia te zapewniają użytkownikowi 
dostęp do wyczerpujących informacji zwrot-
nych w postaci graficznej, dzięki czemu 
ArtiosCAD jest nie tylko bardzo precyzyjny, 
lecz również łatwy w obsłudze. Wiele narzędzi 
projektowych działa automatycznie, co 
znacznie zwiększa wydajność projektantów.

Funkcja projektowania dynamicznego auto-
matycznie wyświetla poziome i pionowe linie 
i podczas rysowania przyciąga do nich istotne 
punkty. Otrzymywane na bieżąco informacje 
zwrotne ograniczają konieczność użycia linii 
konstrukcyjnych i pozwalają na szybszą pracę.

Projektowanie strukturalne 
opakowań i ekspozytorów

ArtiosCAD automatycznie buduje ekspozytor na 
podstawie wprowadzonych danych.



Inteligentne szablony projektów 
z możliwością zmiany wymiarów pozwalają 
zaoszczędzić czas i wyeliminować błędy
Projektuj opakowania i ekspozytory zaledwie 
w kilka sekund na podstawie katalogu sza-
blonów projektów z opcją zmiany wymiarów.

Wraz z oprogramowaniem ArtiosCAD otrzy-
masz szablony do tworzenia opakowań z tek-
tury falistej i litej (na przykład ECMA, FEFCO) 
i ekspozytorów POP.

Wymiary jednego szablonu można automa-
tycznie zmienić tak, aby utworzyć tysiące 
projektów o stałych wymiarach. ArtiosCAD 
pozwala też znacząco skrócić czas pracy dzięki 
opcji przekształcenia własnych projektów 
w nowe szablony o zmiennych wymiarach. 

Tylko oprogramowanie ArtiosCAD oferuje 
łatwe w obsłudze narzędzia do budowania 
firmowej biblioteki szablonów z możliwo-
ścią zmiany wymiarów. Dzięki takiej biblio-
tece standardowych rozwiązań możliwe jest 
zwiększenie jakości i spójności produkcji 
wszystkich opakowań oraz ekspozytorów. 

Twórz własne szablony obejmujące inte-
ligentne ustawienia domyślne, dokumen-
tację, alternatywne style i wbudowaną kon-
trolę błędów. Dzięki temu każdy uczestnik 
łańcucha dostaw będzie prawidłowo korzy-
stać z poszczególnych szablonów.



Kontrola jakości projektów 
strukturalnych

Różnice w poziomie doświadczenia perso-
nelu projektowego mogą skutkować podej-
mowaniem decyzji prowadzących do nieeko-
nomicznego wykrawania oraz zbędnych 
wysokich kosztów. Jednak optymalny projekt 
strukturalny pozwala skrócić czas konfigu-
racji i przyspieszyć wykrawanie.

Innowacja w skali branży
Oprogramowanie ArtiosCAD obejmuje moduł 
Preflight, który automatycznie analizuje pro-
jekty strukturalne i zgłasza problemy zwią-
zane z jakością w aplikacji źródłowej, aby 
uniknąć przekazywania błędów do kolejnych 
etapów produkcji i pozwolić drukarniom 
zaoszczędzić czas. 

O c z e k u j ąc e  n a  o p a te n towa n i e  o p r o -
gramowanie powiadamia projektantów 

o potencjalnych problemach dotyczących 
projektów strukturalnych zanim plik zostanie 
przekazany do szacowania i produkcji, 
co ogranicza ryzyko błędów i konieczność 
wprowadzania poprawek, wydłuża czas pracy 
bez przestojów i zwiększa skuteczność

Zalety ArtiosCAD Preflight
• Szybsze projektowanie

 › Możliwość skrócenia czasu realizacji każdego 
projektu nawet o 15 minut dzięki wyeliminowaniu 
czynności kontrolnych wykonywanych ręcznie

 › Wer y fikacja zgodności z najlepsz ymi 
w klasie zasadami projektowania

• Stała jakość projektów
 › Te same kryteria obowiązujące wszyst-

kich projektantów
• Kontrola jakości jednym kliknięciem

 › Ograniczenie powtarzalnych cykli między 
projektowaniem a tworzeniem wykrojników

 › Tworzenie dokładnych projektów goto
wych do produkcji

• Zwiększenie wydajności wykrawania
 › Optymalizacja każdego projektu pod kątem 

wykrawania z maksymalną prędkością
 › Wykrywanie potencjalnych problemów doty-

czących produkcji na etapie projektowania
 › Skrócenie czasu o nawet 50% w porównaniu 

z ręcznym edytowaniem projektu dzięki auto-
matycznym narzędziom do wprowadzania 
poprawek i inteligentnemu doborowi narzędzi



ArtiosCAD znacznie ułatwia projektowanie eks-
pozytorów. Możesz rozpocząć pracę od podstaw 
lub użyć bogatej biblioteki szablonów projektów 
z możliwością zmiany parametrów. Wystarczy, 
że wprowadzisz wymiary, a ArtiosCAD automa-
tycznie zbuduje kompletny ekspozytor.

Projektowanie wieloelementowych pro-
duktów w jednej przestrzeni roboczej nie 
stanowi problemu. Wytwarzaj poszczególne 
części ekspozytora z różnych rodzajów tek-
tury i innych podłoży. Obszar roboczy wie-
loczęściowego projektu pozwala grupować 
elementy według typu podłoża.

Możliwe jest też określenie dokładnego 
położenia sztywnych elementów ekspozy-
tora, takich jak klipsy i haki.

Eksportuj wirtualne prototypy, aby przed-
stawiać projekty klientom oraz twórz 
szczegółowe instrukcje montażu.

Błyskawiczne tworzenie 
profesjonalnych projektów
W  internetowym sklepie z  projektami 
ArtiosCAD Display Store znajdziesz szeroką 
gamę gotowych do produkcji szablonów 
projektów parametrycznych. 

Znajdź źródło inspiracji  lub korzystaj 
bez ograniczeń z szablonów projektów 
w ArtiosCAD, aby tworzyć kompleksowe 
ekspozytory o żądanych wymiarach.

Sklep oferuje pliki ArtiosCAD zoptymali-
zowane do wycinania przy użyciu plotera 
Kongsberg. Ponadto do większości pro-
jektów dołączony jest plik PDF 3D z pod-
glądem oraz film instruktażowy na temat 
składania projektu.

Efektywne projektowanie 
ekspozytorów

Sklep z projektami ArtiosCAD Display Store oferuje gotowe do 
produkcji projekty z możliwością zmiany wymiarów – to szybkie 
i proste rozwiązanie pozwalające wyeliminować konieczność 
samodzielnego projektowania.



Zbuduj precyzyjny i realistyczny 
model 3D w mgnieniu oka
Przedstaw nowy projekt klientowi bezpo-
średnio w 3D. W 3D możesz również utwo-
rzyć wizualizację i składać projekty z zakrzy-
wionymi zagięciami oraz złożeniami, co 
ułatwia tworzenie schematów montażu. 

Użytkownicy mogą wyeksportować obraz 
lub animację 3D do plików różnych for-
matów, takich jak filmy AVI i QuickTime, ani-
mowane pliki VRML lub pliki PDF i innych.

Wyjątkowe narzędzie „Fold to Meet” do skła-
dania z dopasowaniem znacznie ułatwia 
prawidłowe składanie skomplikowanych 
projektów. Sekwencja składania i animacje 
są zapisywane dla każdego projektu. 

Zadziw swoich klientów, eksportując foto-
realistyczne pliki 3D z właściwościami 
materiału, grafiką w wysokiej rozdziel-
czości, cieniami na podłodze i nie tylko.

Możesz także tworzyć w pełni animowane 
prezentacje, które przedstawiają produkty, 
ich opakowania oraz sposób składania 
wszystkich części.

Opcja zmiany wymiarów projektu parame-
trycznego w 3D przyspiesza proces pro-
jektowania. Plik projektu 2D jest aktualizo-
wany automatycznie.

Pracuj szybciej: projektuj w 3D



Zapakuj wirtualny produkt
Projektowanie opakowań i ekspozytorów 
dla produktów o skomplikowanych kształ-
tach bywa czasochłonnym wyzwaniem. 
ArtiosCAD pozwala zaimportować modele 
CAD 3D produktu, aby automatycznie 
utworzyć opakowanie o wymiarach dopa-
sowanych do produktu. Dzięki temu projek-
tant może w bardzo prosty sposób stwo-
rzyć opakowanie, które będzie idealnie 
pasować do produktu. 

Użytkownicy mogą importować pliki w wielu 
standardowych formatach 3D, takich jak 
Collada, IGES, STEP, SolidWorks, CATIA, 
Pro Engineer, Inventor, SAT, Siemens NX, 
Parasolid i VRML. 



Automatyczne raporty dostarczają 
przydatnych informacji
Użytkownicy mogą tworzyć raporty, które 
formatują się automatycznie na podstawie 
wymaganych elementów i informacji. 

Do raportów można dodawać miniatury 3D 
wraz z animacjami, aby pomóc innym pracow-
nikom firmy w wizualizacji wszystkich kompo-
nentów dowolnego projektu opakowania. 

W przypadku projektów składających się 
z wielu części można jednym kliknięciem 
utworzyć automatycznie raporty zestawień 
materiałowych. 

Wszystkie rapor ty można zapisywać w 
formatach PDF, XML, HTML i Excel, co uła-
twia komunikację między użytkownikami 
i systemami.

Automatyczne 
generowanie raportów 
zawierających dane 
2D, 3D, grafikę, dane 
projektu CAD i nie tylko.



Wydajne układy arkuszy
ArtiosCAD umożliwia szybkie tworzenie 
układów arkuszy. Ponadto sugeruje auto-
matycznie optymalne układy w celu zapew-
nienia jak najniższych kosztów i ograni-
czenia ilości odpadów. 

Proponowane rozwiązania można sortować 
według zmiennych, takich jak ilość odpadów 
i liczba projektów na arkuszu. Wyświetlane 
są także rozwiązania potencjalnych pro-
blemów, które wymagają niewielkiej zmiany 
projektu. Dzięki temu projektanci mogą 
wprowadzać drobne poprawki w celu uzy-
skania najbardziej wydajnych rozkładów 
i zredukowania kosztów lub ilości odpadów.

Projektuj automatycznie narzędzia
ArtiosCAD oferuje zaawansowane i wszech-
stronne funkcje do produkcji wykrojników, 
kontrbig, sekcji oczyszczających, wykroj-
ników rotacyjnych oraz wypełniaczy. 

Możesz projektować wykrojniki i sekcje oczysz-
czające gotowe do produkcji z użyciem lasera. 
Możesz także szybko tworzyć wykrojniki rota-
cyjne, które są gotowe do dowolnej produkcji, 
w tym przy użyciu laserów lub pił mechanicznych. 

ArtiosCAD automatycznie generuje gotowe 
do produkcji skomplikowane projekty prze-
ciwformy, włącznie z przeciwformami z 
płyty stalowej.

Zdefiniowane otwory montażowe dla wielu 
maszyn zaoszczędzą sporo czasu i zapewnią 
bezpieczne mocowanie wykrojnika do prasy.

Generuj gumowe profile wypychające 
arkusz do wykrojników jednym kliknięciem 
myszy dzięki automatycznemu, zoptymali-
zowanemu rozkładowi profili.

ArtiosCAD oferuje także pełny zestaw narzędzi 
wycinających do tworzenia wypełniaczy stalo-
wych, płaskich, siatkowych i łączonych.

Produkcja zoptymalizowanych układów, 
wykrojników, kontrbig, sekcji oczyszczających, 
wykrojników rotacyjnych, wypełniaczy itp.

ArtiosCAD dla producentów 
wykrojników



Płynna integracja z oprogramo
waniem CAD i graficznym
Projektanci strukturalni i graficzni często 
napotykają przeszkody podczas wspólnej 
pracy. Prawidłowa integracja danych 
z pliku CAD w programie Adobe® Illustrator® 
lub ArtPro+ jest kluczowa do zapewnienia 
bezbłędnego przepływu pracy.

Twórz inteligentne ścieżki wykrawania w opro-
gramowaniu ArtiosCAD i dodawaj panele gra-
fiki, linie spadów, warstwy lakieru i nie tylko, 
aby poprawić skuteczność komunikacji z pro-
jektantami i ograniczyć ryzyko błędów. 

Aby zapewnić idealny przepływ pracy bez żad-
nych problemów, pobierz bezpłatną wtyczkę 
Data Exchange do programu Adobe® Illustrator® 
dostępną na stronie www.esko.com/downloads.

Importowanie plików ArtiosCAD 
do programu Illustrator
Natywne pliki oprogramowania ArtiosCAD 
możesz importować bezpośrednio do pro-
gramu Adobe® Illustrator® bez konieczności 
konwersji. Wszystkie dane i warstwy z plików 
CAD są zachowane w  programie Adobe® 

Illustrator®. Dzięki temu projektanci mogą 
z większą dokładnością umieszczać grafiki 
i eliminować błędy.

Eksportowanie grafiki 
z programu Illustrator do 
oprogramowania ArtiosCAD
Eksportuj grafikę i dane wektorowe z pro-
gramu Adobe® Illustrator® i importuj je do 
ArtiosCAD, zachowując pasowanie między 
grafiką a projektem strukturalnym. 

Od projektu CAD do układu na palecie
Płynna integracja ArtiosCAD z oprogramo-
waniem do paletyzacji pozwala wyliczyć 
odpowiedni układ palety na podstawie pliku 
strukturalnego opakowania zbiorczego.

Oprogramowanie do paletyzacji może też 
kierować procesem projektowania struktu-
ralnego w oparciu o wybrany układ palety.

Eliminuje to konieczność duplikowania 
danych, upraszcza proces szacowania wiel-
kości transportu oraz pozwala tworzyć pro-
jekty opakowań o właściwym rozmiarze.

Perfekcyjna integracja 
z istniejącym przepływem pracy



Większa efektywność dzięki 
ArtiosCAD Enterprise
Centralna baza danych 
z dostępem przez Internet 
Baza danych ArtiosCAD Enterprise obsługi-
wana przez WebCenter zapewnia nieprzerwany 
dostęp do wszystkich projektów CAD, zasobów 
i informacji z dowolnego miejsca na świecie.

ArtiosCAD Enterprise gwarantuje, że wszystkie 
cenne zasoby firmy, takie jak tablice ogłoszeń, 
listy klientów, projekty, pliki CAD, specyfikacje, 
zestawienia materiałowe i formularze, są łatwo 
dostępne i współużytkowane przez wszystkich 
użytkowników – niezależnie od lokalizacji. 

Baza danych ArtiosCAD Enterprise to ska-
lowalne rozwiązanie, które spełnia potrzeby 
zarówno przedsiębiorstw z wieloma oddzia-
łami, jak i małych firm. 

Bezpieczny, chroniony 
hasłem dostęp 
Dostęp do bazy danych zawsze wymaga 
podania nazwy użytkownika i hasła. Możliwe 
jest stworzenie pełnych zabezpieczeń i 
dostosowanie ich do potrzeb przez użytkow-
ników oraz grupy użytkowników, aby chronić 
projekty i dokumenty w bazie danych.

Funkcja kontroli wersji uwzględnia wszystkie 
zmiany w projekcie, które są wprowadzone 
do bazy danych przez użytkownika wraz 
z komentarzami. 

Baza danych przedsiębiorstwa 
w chmurze  
Rozwiązanie oparte na chmurze oznacza, 
że  wszystkie  dane są  scentral izowane 
we wspólnej, bezpiecznej bazie danych, 
dostępnej przez Internet. Dzięki temu dane 
są mobilne i dostępne od ręki oraz można je 
łatwo przekazywać. 

Użytkownicy niekorzystający z oprogramowania 
CAD mogą uzyskać dostęp do tej samej bazy 
danych za pomocą przeglądarki, aby wyświetlać 
aktualizowane na bieżąco informacje o statusie 
projektu oraz dowolne inne zasoby, porów-
nywać wersje plików CAD, korzystając z pod-
glądu, generować raporty i nie tylko.

Ciągłe połączenie 
Baza danych ArtiosCAD Enterprise jest bez 
przerwy dostępna przez Internet. W razie braku 
połączenia z Internetem inteligentna pamięć 
podręczna bazy danych w oprogramowaniu 
ArtiosCAD pozwala użytkownikom zakończyć 
pracę bez przeszkód w trybie offline. 

Po przywróceniu połączenia wszystkie zmiany 
użytkowników są rejestrowane i synchronizo-
wane z centralną bazą danych, dzięki czemu 
dane są zawsze aktualne i prawidłowe. 

Baza danych ArtiosCAD Enterprise zapewnia dostęp 
do wszystkich projektów CAD przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu i niezależnie od miejsca



esko.com

Kluczowe moduły ArtiosCAD

ArtiosCAD jest dostarczany z szeroką gamą modułów, co pozwala dostosować oprogramowanie 
do potrzeb. Pełne informacje znajdziesz na stronie www.esko.com/ArtiosCAD.

Rozwiązanie do projektowania 2D lub 3D
• Kreuj nowe projekty za pomocą elastycznych i łatwy-

ch w obsłudze narzędzi, które zoptymalizowano pod 
kątem tworzenia opakowań oraz zminimalizowania licz-
by ruchów myszy i kliknięć.

• Sporządzaj projekty w mgnieniu oka przy użyciu roz-
budowanej biblioteki standardów opakowań z tektury 
falistej i litej oraz ekspozytorów.

• Zwiększaj wartość na wszystkich etapach, od projek-
towania koncepcji po projekt narzędzi produkcyjnych 
i pełną integrację grafiki

• Przekształcaj oprogramowanie ArtiosCAD w narzędzie 
do zarządzania informacjami poprzez dodanie do bazy 
danych nieograniczonej liczby definiowanych przez użyt-
kownika atrybutów, które można wprowadzać ręcznie lub 
obliczać automatycznie na podstawie geometrii projektu.

• Składaj płaskie projekty w 3D dla celów kontroli jakości 
i tworzenia projektów dla klientów.

• Składaj projekty z wieloma elementami w 3D.
• Twórz animacje 3D przedstawiające sekwencję składa-

nia, łączenie wielu części lub ustawianie ekspozytora.

Narzędzie Resizeable Design Tools
• Opracowuj projekty parametryczne z możliwością 

ponownego wykorzystania przy użyciu dowolnych nar-
zędzi projektowania w oprogramowaniu ArtiosCAD.

• Konwertuj projekty statyczne na modele o zmiennej 
geometrii, aby uzyskać możliwość ich przebudowy.

• Odtwarzaj projekty parametryczne krok po kroku w 

celu zbadania sposobu budowania projektu wraz z moż-
liwością edycji podczas odtwarzania.

• Uzyskaj dostęp do biblioteki narzędzi geometrycznych, 
aby szybko dodawać komponenty do projektów.

• Dodawaj projekty parametryczne do katalogu stylów, 
aby udostępniać je wszystkim użytkownikom. 

Rozwiązanie do modelowania trójwymiarowego
• Twórz trójwymiarowe modele produktów podstawowy-

ch, takich jak puszki, butelki, szklanki czy torby.
• Definiuj przekroje kształtów produktów w trzech 

wymiarach lub modyfikuj je w celu utworzenia modelu 
o zróżnicowanym kształcie.

• Wyświetlaj trójwymiarowe modele próbne produktów 
w opakowaniu zaprojektowanym w programie ArtiosCAD.

• Importuj modele brył 3D z innych programów do mode-
lowania 3D bezpośrednio do oprogramowania ArtiosCAD.

• Eksportuj projekty CAD jako modele 3D w natywnych 
formatach modeli 3D.

• Automatycznie twórz idealnie dopasowane wkładki 
i wypełnienia opakowań z konturami i wycięciami na 
podstawie zaimportowanych modeli 3D.

Narzędzia do tworzenia montaży
• Zaawansowane narzędzia do zagnieżdżania użytków 

i kopiowania umożliwiają graficzne definiowanie mon-
taży na arkuszu.

• Automatyczne obliczanie rozkładów arkuszy, które 
minimalizują koszty produkcji.

• Tworzenie wzorca rozkładu materiałów wyjściowy-
ch i wysyłanie go do najpopularniejszych rozwiązań 
do paletyzacji w celu wyeliminowania konieczności 
ponownego wprowadzenia danych i uproszczenia pro-
cesu szacowania wielkości transportu.

ArtiosCAD integruje się z praktycznie każdym przepływem pracy 
• Formaty importu: CFF2, DDES, DDES3, DXF, HPGL, 

EPS, PDF, Elcede
• Formaty eksportu: CFF2, DDES, DDES3, DXF, HPGL, 

PDF, EPS, Elcede, CAPE CIF

• Formaty importu 3D: Collada, ACIS, CGM, CATIA, ProE, 
STEP, IGES, SolidWorks, Siemens NX, Inventor, JT lub 
modele brył Parasolid 3D

• Formaty eksportu 3D: Collada, STEP, IGES, ACIS, VRML, 
U3D, 3D PDF lub modele brył XCGM 3D

• Animowane filmy AVI i MOV

Korzyści dla przedsiębiorstwa
• Jedna centralna baza danych projektów opakowań dla 

całej firmy i jej oddziałów
• Zabezpieczenia i uprawnienia dostępu do centralnej 

bazy danych oparte na danych logowania użytkowników

• Zarządzanie projektami obejmujące wszystkie zasoby 
projektu opakowania lub ekspozytora 

• Dostępność online przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
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