
Software para logística de embalagens
mais sustentáveis e eficientes

Aumente sua lucratividade otimizando o design de embalagens para 
uma remessa mais eficaz. Aproveite os benefícios da integração de duas 
ferramentas líderes do mercado: software de paletização Cape Pack e editor 
de design estrutural ArtiosCAD.

Tamanho, design de caixa e layout  
de palete corretos com Cape Pack e ArtiosCAD 



Crie uma caixa com o editor de design estru-
tural ArtiosCAD. O software de paletização 
Cape Pack determina automaticamente o 
melhor esquema de carga do palete e o 
envia ao ArtiosCAD.

Opcionalmente, o Cape Pack pode deter-
minar o tamanho ideal da embalagem pri-
mária, a disposição e a caixa de remessa a 
ser transferida e criada automaticamente 
com o ArtiosCAD.

Reduza custos, aumente 
a lucratividade
A integração do software garante a solução 
ideal para obter a máxima lucratividade e 
sustentabilidade, desde a criação do pro-
duto até a prateleira da loja.

A otimização da embalagem na etapa de 
design reduz os custos de materiais e 
aumenta a quantidade de produtos por 
palete.

Reduza a pegada de carbono
Além de aumentar signif icativamente os 
seus lucros, você também reduz a quilo-
metragem, o combustível e o dióxido de 
carbono dos veículos utilizados no trans-
porte, beneficiando assim o meio ambiente.

Benefícios de uma solução integrada para design 
de embalagens e paletização

 � O ArtiosCAD é vinculado ao software Cape para determinar 
mais rapidamente as configurações de paletização. 
Reduzimos de 15 a 20% os custos do projeto ao diminuir 
os gastos com transporte. Além disso, aumentamos o 
desempenho de manuseio de paletes de 10 a 15%. A 
economia geral foi em torno de 30%.
ROD GOUDREAU, VICE-PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS,  
ABBOTT-ACTION, EUA



Do design de embalagens ao 
esquema de paletes ideal

Do melhor esquema de 
palete até o melhor design de 
embalagens com encaixe preciso

Crie uma caixa de pape-
lão com encaixe perfeito a 
partir da ampla biblioteca 
ArtiosCAD de padrões de 
design.

Selecione o estilo da caixa 
para remes s a ex terna 
na biblioteca padrão do 
ArtiosCAD.

Com base nas informações 
do ArtiosCAD, o Cape Pack 
sugere até 40 esquemas 
possíveis de paletes em 
apenas alguns segundos.

Visualize as caixas empilha-
das no palete, inclusive os 
elementos gráficos, em 3D 
no ArtiosCAD.

Ou envie uma caixa plana 
desmontada do ArtiosCAD 
para o Cape para def inir 
a melhor carga do palete. 
O ArtiosCAD cria automa-
ticamente uma caixa de 
remessa da seleção do usu-
ário no Cape.

Comece definindo a caixa e 
as dimensões da transpor-
tadora no Cape Pack. O sof-
tware calculará as opções 
de paletização apropriadas.

Exporte o esquema de palete 
escolhido para o ArtiosCAD 
e crie automaticamente o 
arquivo de design estrutu-
ral da embalagem primária 
e da transportadora.

Visualize o esquema de 
palete em 3D no ArtiosCAD.

Complete o design gráfico.



BRPT

Apresente a seus clientes os mais completos relatórios.

O Cape Pack envia relatórios de carregamento e todos 
os metadados diretamente ao WebCenter.

Relatórios e armazenamento de dados

O WebCenter é uma plataforma 
robusta e exclusiva baseada na 
Web que gerencia todos os seus 
arquivos de embalagem.

Com o WebCenter, as organizações 
globais têm todos os dados de 
embalagem e esquemas de carrega-
mento disponíveis a qualquer hora 
e em qualquer lugar do mundo.

Crie relatórios totalmente integrados, combinando 
todos os dados de paletização e visualizações do 
Cape com os detalhes de design estrutural do 
ArtiosCAD.
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