
Automação e gerenciamento  
de produção 

Automation Engine 

O Automation Engine é o servidor de fluxo de trabalho da Esko. Ele automatiza as tarefas de 
produção de impressão e integra os sistemas de negócios, acelerando o processo, reduzindo 
a taxa de erros e a necessidade de intervenção do operador.



Contando com maior eficiência e melhor rendi-
mento, o Automation Engine economiza tempo 
e recursos. É uma resposta incrível aos desa-
f ios diários dos profissionais de impressão e 
pré-impressão que precisam aprimorar a quali-
dade, reduzir os erros e diminuir os custos dos 
processos.

O Automation Engine é o coração de qualquer 
operação de produção de pré-impressão, inde-
pendentemente do tamanho. Ele permite uma 
automação incomparável do sistema workflow 
com um controle sólido de qualidade. 

O Automation Engine é fornecido com diversos 
recursos de integração com o sistema de negó-
cios e é altamente escalável. 

Os operadores de pré-impressão ou a equipe 
administrativa podem facilmente interagir com 
o f luxo de trabalho e com seus respectivos 
recursos extensivos de automação utilizando 
uma interface de usuário de forma transparente.

No coração da sua pré-impressão

Aumente a eficiência 
e a velocidade de 
processamento



O Automation Engine simplif ica e controla os 
f luxos de trabalho para que as operações con-
sigam lidar com o grande volume de pequenos 
trabalhos em execução na pré-impressão.

Mais trabalhos por dia
Os recursos do Automation Engine facilitam o 
uso de ferramentas de edição e monitoramento 
do fluxo de trabalho. A ferramenta de design é 
visual e intuitiva, o que facilita a configuração 
de qualquer f luxo de trabalho.

As ferramentas de automação condicional aumen-
tam a velocidade e a eficiência. Elas reduzem a 
intervenção do operador, permitindo decisões 
e roteamento automatizados no f luxo de tra-
balho. O resultado: mais trabalhos concluídos 
ao final do dia.

Reduza custos, tempo e erros

No prazo
Todas as atividades realizadas nos dispositivos 
de saída são automaticamente registradas. O 
Automation Engine Device Manager tem uma 
conexão bidirecional com dispositivos como 
a gravadora CDI da Esko e a mesa de corte 
Kongsberg. 

O Device Manager aumenta o controle opera-
cional do departamento de pré-impressão. As 
operações de gravação de chapas flexográficas 
e acabamento digital são integradas ao f luxo 
de trabalho. Os operadores usam o Device 
Manager para monitorar o status de trabalho 
e para gerenciar e priorizar as filas de todos os 
dispositivos conectados. 

O Device Manager permite que as empresas 
usem a capacidade máxima de seu hardware, 
aproveitando-se de uma funcionalidade inteli-
gente de estimativas e a possibilidade de balan-
cear as cargas entre os dispositivos.

O Automation Engine também se comunica com 
sistemas de inspeção visual, eliminando o tempo 
de configuração, reduzindo erros do operador e 
poupando de 3 a 5 minutos por trabalho.

Como agências de pré-mídia, clicherias e convertedoras podem gerar mais 
trabalhos por dia com menos ou nenhum retrabalho? Como elas podem 
gerenciar o aumento de SKUs sem elevar os custos?

Economize 
tempo e 
dinheiro

Gerencie até  
40% mais trabalhos  
com a mesma equipe



Organização de trabalhos e 
gerenciamento de dados
Um “trabalho” no Automation Engine repre-
senta uma ordem de produção que organiza o 
armazenamento de dados do trabalho e seus 
metadados, vincula a ordem de serviço, a data 
de vencimento, as informações do cliente, os 
contatos do representante do atendimento ao 
cliente etc. Um trabalho também pode conter 
especificações gráficas, como código de barras, 
tintas, opções RIP entre outros. Essas informa-
ções podem ser usadas em qualquer f luxo de 
trabalho para aproveitar todos os dados exis-
tentes, evitando entradas duplas.

Funcionalidade avançada de produção de 
embalagens: faça mais com a equipe atual.

Moldes 3D e relatórios 
prontos em segundos
O módulo Relatórios e moldes 3D do Automa-
tion Engine gera relatórios em segundos. Esses 
relatórios são baseados em modelos e usam 
detalhes extraídos do banco de dados (infor-
mações do cliente, como cobertura da tinta, 
especificações do código de barras etc.).

Os arquivos PDF 3D podem ser gerados a partir 
de dados estruturais do trabalho. Eles podem ser 
mesclados com dados gráficos, fornecendo uma 
visão ampla do resultado final do trabalho atual.

Gerenciamento de cores 
centralizado
O Automation Engine oferece a centralização 
do gerenciamento de cores.

As tarefas de cores são completamente integra-
das ao seu fluxo de trabalho. As conversões para 
perfis de quatro cores ou várias cores permitem 
que você gerencie as cores de qualquer prensa 
(digital) do seu fluxo de trabalho, fornecendo 
a melhor consistência de cor, repetibilidade e 
previsibilidade.

Preflight de cores
O Automation Engine mostra a forma mais efici-
ente de imprimir trabalhos e, ao mesmo tempo, 
atender às expectativas de cores da marca. 
Você usará o conjunto de tintas mais eficiente 
e reduzirá o tempo de impressão (e o número 
de cliques).

Gerencie as cores de 
qualquer prensa (digital) 
em seu fluxo de trabalho 
com a máxima consistência 
de cores, repetibilidade e 
previsibilidade.



Nesting, step and repeat e 
imposição automatizada
O Automation Engine apresenta impressão com-
binada, repetição e imposição automatizada.

O gerenciamento avançado dos trabalhos dis-
poníveis em ambientes de “produção de página” 
oferece uma visão geral e abrangente de todo o 
departamento de pré-impressão em relação às 
páginas, provas, folhas e status das chapas. Para 
otimizar o layout de folhas de grandes formatos, 
o Automation Engine oferece a funcionalidade 
de impressão combinada. O Automation Engine 
buscará o melhor preenchimento em diferen-
tes tamanhos de folha considerando as etapas 
de acabamento como, por exemplo, os cortes 
de guilhotina.

Todos os trabalhos da impressão combinada são 
organizados por substrato em uma visão dedi-
cada. Ao ser integrado com seu gerenciamento 
de estoques, o nesting é ainda mais otimizado 
em um substrato atualizado.

Automatização da 
criação de artes gráficas 
e impressão de dados 
variáveis
O Automation Engine é o primeiro servidor de 
fluxo de trabalho a oferecer processos automáti-
cos para criação de artes gráficas alinhados às 
diretrizes da marca. A criação de arte gráfica cos-
tumava ser um processo muito demorado; mas 
agora, junto com o Adobe Suite, o Automation 
Engine a tornou totalmente automatizada. Agora, 
a criação de SKUs é rápida, fácil e sem erros.

O Automation Engine também permite a 
impressão de dados variáveis em todos os tipos 
de impressoras digitais.

Gravação automatizada de 
chapas flexográficas
O módulo de gravação automatizada de chapas 
flexográficas oferece um fluxo de trabalho total-
mente automatizado e reduz as intervenções 
manuais e o desperdício de chapas. 

Além disso, o Device Manager do Automation 
Engine aumenta o controle operacional do depar-
tamento de pré-impressão. Os operadores moni-
toram o status dos trabalhos, gerenciam e prio-
rizam as filas de todos os dispositivos conectados.

Tenha uma visão 
geral abrangente e 

instantaneamente  dos 
status das páginas, das 

provas, das folhas e das 
chapas.



O Automation Engine oferece 
uma ampla gama de ferramentas 
para controle de qualidade. Os 
operadores de pré-impressão e 
a equipe administrativa podem 
detectar erros antecipadamente 
no fluxo de trabalho.

O Automation Engine Viewer é compatível com 
todos os formatos de pré-impressão, imagens 
e dados RIP comuns. As diversas ferramentas 
de controle de qualidade e medições fornecem 
maneiras eficientes para verif icar se o arquivo 
está pronto para impressão. Verif ique sepa-
rações, cortes e tamanhos de mídia. Compare 
diferenças entre arquivos de design e arquivos 
de produção ou verif ique facilmente se todas 
as correções foram feitas.

Tolerância zero a erros

Reduza 80% 
dos erros.

As ferramentas de comparação automática estão 
disponíveis no fluxo de trabalho para otimizar 
a comparação de lotes maiores de arquivos. Os 
recursos adicionais de controle de qualidade – 
oferecidos pela Global Vision – permitem veri-
f icações automáticas de controle de qualidade 
(texto, arte gráfica, ortografia, braille, códigos de 
barras) e criação de relatórios automáticos de 
controle de qualidade. O resultado: um fluxo de 
pré-impressão seguro e com qualidade precisa.

Um fluxo seguro de pré-impressão



Integração ao seu sistema de negócios

A integração entre o f luxo de trabalho e os 
sistemas empresariais será o próximo passo. 

Para otimizar o processo completo e evitar erros, 
você deve conectar o MIS/ERP ao departamento 
de pré-impressão. O Automation Engine for-
necerá feedback digital e instantâneo.

O módulo Conexão do Automation Engine pos-
sibilita a integração de qualquer produto de 
terceiros com qualquer componente da Esko 
sem a necessidade de projetos de consultoria 
caros e demorados.

Essa é uma solução escalável e sustentável, que 
dispensa a necessidade de desenvolvimento 
personalizado.

Guia rápido do Automation Engine para etiquetas
O guia rápido do Automation Engine para etiquetas é a solução definitiva para convertedores de etiquetas. Ele já vem 
pré-configurado com fluxos de trabalho comprovados para convertedores de etiquetas, o que possibilita o início da 
produção em 5 dias.

• Automatização de tarefas diárias, como trapping e 
Step and Repeat 

• Preflight integrado e verif icação de erros

• Redução de erros e menor tempo de produção

• Fluxo de processo padronizado e digitalizado

• Geração automática de relatórios

• Integração completa: organiza dados e conecta a equipe 

• Condução eficiente da impressora 

• Aumento dos lucros

Lojas virtuais 

SAP

MIS

Hot Folder

Secure FTPSolução na nuvem

Finanças e sistemas 
de envio

Conexão do 
Automation 

Engine



www.esko.com

BRPT

Módulos do Automation Engine

Base do Automation Engine
Esse é o framework principal, que permite criar 
f luxos de trabalho e conta com recursos de 
roteamento. Ele é fornecido com tarefas gráficas 
básicas (como importação de arquivos, trapping, 
conversão de cores, limpeza de arquivos etc.) e 
a capacidade de usar SmartNames.

Gerenciamento de tarefas
O módulo Gerenciamento de tarefas permite 
que os usuários organizem com eficiência os 
dados de produção.

Conexão
O módulo Conexão apresenta a forma mais fácil 
de integrar o Automation Engine e o WebCenter 
a sistemas de terceiros (MIS, ERP, sistemas de 
envio, Box, SAP etc.)

Relatórios e 3D
Esse módulo coleta todos os dados de produção 
relevantes para gerar relatórios personalizados 
automatizados e controle de qualidade para 
clientes. O módulo também cria arquivos 3D 
automaticamente.

Layout
O módulo Layout oferece todas as ferramentas 
para step and repeat, imposição ou nesting de 
arquivos. Também oferece suporte a todos os 
segmentos: etiquetas, papel cartão, embala-
gens flexíveis, corrugados, impressão digital e 
comercial, produção de displays ou sinalização.

Processador 
O módulo Processador oferece preflight inte-
grado do Enfocus Pitstop, expansão de dados 
variáveis e tarefas avançadas de processamento 
em PDFs.

Visualização e controle de 
qualidade
Detecte erros de conteúdo em todos os tipos de 
arquivos antes de realizar qualquer ação. Esse 
módulo oferece ferramentas detalhadas para 
controle de qualidade em todos os trabalhos: 
leitura de braile, leitura de código de barras, 
comparação de versões.

Cor
O módulo Cor oferece gerenciamento central-
izado de cores da marca, com ferramentas de 
economia de tinta e tarefas avançadas de con-
versão de cores.

Gravação automatizada de 
chapas flexográficas
O módulo Gravação automatizada de chapas 
flexográficas oferece um fluxo de trabalho total-
mente automatizado, além de reduzir erros, 
intervenções manuais e desperdício de chapas.

Inspeção
O módulo Inspeção permite configuração rápida 
do dispositivo de inspeção inline, o que é essen-
cial ao lidar com pequenas tiragens e impressão 
de dados variáveis.
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