
O Cape Pack é o software de paletização que permite otimização do tamanho do produto 
primário para entrega, criação de caixas com novos tamanhos, desenvolvimento de padrões 
de palete eficientes, análise da força de compressão de caixas e paletes e aprimoramento do 
material e da utilização do cubo.

Software de dimensionamento 
de produtos, design de caixas e 
paletização

Cape Pack



BRPT

Módulos do Cape Pack

O Cape Pack Essentials é um 
programa simples e prático para 
solucionar desafios de carga de 
paletes, aprimorando a utilização 
do palete e a estabilidade da 
carga e otimizando a utilização 
do contêiner e do caminhão. Com 
esse software de carga de palete, 
você pode visualizar uma variedade 
de diagramas e relatórios na tela 
apenas alguns segundos após a 
inserção dos dados, o que facilita 
a escolha do melhor padrão de 
palete e carga de contêiner. Os 
usuários podem carregar o design 
na nuvem para que seus colegas 
e stakeholders o analisem.

O Cape Pack Advanced permite 
que você desenvolva produtos com 
tamanho otimizado, de forma que 
mais itens se encaixem na caixa, na 
prateleira da loja, e mais produtos 
caibam em um palete, ao mesmo 
tempo em que observa os novos 
tamanhos de produtos para esses 
pacotes primários e as melhores 
disposições para a caixa. 

Os usuários podem carregar o 
design na nuvem para que seus 
colegas e stakeholders o analisem. 
O Cape Pack Advanced também 
inclui o Cape Pack Essentials.

O Cape Reviewer está disponível 
para usuários sem acesso ao Cape 
Pack Essentials ou Advanced que 
precisam utilizar todas as soluções 
Cape da empresa, configurar 
relatórios, gerar e baixar relatórios 
PDF e imagens da solução.

Benefícios
 • Criar o design com o tamanho ideal de produto 
 • Dimensionar corretamente a embalagem do seu 

produto
 • Maximizar o carregamento do palete
 • Criar uma cadeia de suprimentos de embalagens 

sustentáveis
 • Melhorar a utilização de espaços
 • Cortar custos de transporte 
 • Realizar a análise da força de compressão na caixa 

e na carga do palete
 • Reduzir o número de caminhões nas estradas

Dimensionamento correto da 
embalagem simplificado com o 
Cape Pack
O Cape Pack ajuda a determinar o melhor tamanho do 
produto, a quantidade de caixas, a disposição do pro-
duto, o tamanho das caixas e as cargas do palete e do 
contêiner. Os usuários do Cape Pack podem carregar 
informações importantes atualizadas no Cape Cloud 
para compartilhá-las com colegas locais ou de qual-
quer parte do mundo a fim de acelerar os processos 
de design e aprovação. O Cape Pack tem uma integra-
ção perfeita com o ArtiosCAD.
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www.esko.com

http://www.esko.com/pt

