
Eficiência no gerenciamento 
de projetos de embalagens e 
displays

ArtiosCAD Enterprise 



Banco de dados centralizado 
e acessível pela web

Banco de dados centralizado 
e acessível pela web
Com o ArtiosCAD Enterprise, os usuários 
armazenam, consultam e compartilham 
todos os arquivos de design e documentos 
associados relacionados a projetos de 
design em um repositório central.

Esses arquivos incluem tabelas de chapas 
padrão, listas de clientes, arquivos CAD e 
MS Office, PDFs, especificações técnicas, 
modelos 3D, listas de materiais e formulá-
rios de qualquer tipo.

O banco de dados ArtiosCAD Enterprise eleva o gerenciamento de 
projetos de desenho estrutural a um novo patamar. Alimentado 
pelo WebCenter da Esko, oferece acesso seguro 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, a todos os seus projetos CAD, arquivos 
e informações. Também habilita a colaboração online dinâmica 
entre designers de CAD e designers gráficos, fornecedores, 
equipes de produção e donos de marcas.

Acesso a projetos e documentos por meio de um navegador 
da web e do navegador de projetos ArtiosCAD



Solução escalável
O ArtiosCAD Enterprise é uma solução 
expansível que atende às necessidades 
tanto de ambientes corporativos com 
múltiplas instalações quanto de pequenas 
empresas com uma única instalação.

Os usuários de um único local aumentam 
a produtividade com um fluxo de trabalho 
orientado por processos, reduzindo o 
número de pontos de entrada de dados. 
Contas globais de maior porte podem se 
beneficiar com o banco de dados central 
e seguro online, que viabiliza o acesso ins-
tantâneo aos arquivos de design corpora-
tivo de qualquer local.

Empresas com instalações em vários 
locais centralizam arquivos e colaboram 
em projetos de desenho estrutural a qual-
quer hora, em qualquer lugar do mundo.

Usuários com acesso seguro 
e protegido por senha
Todo acesso ao banco de dados requer 
nome de usuário e senha. O nível de segu-
rança pode ser estabelecido e personali-
zado por usuários e grupos, protegendo 
projetos e documentos no banco de dados.

O controle de versões é mantido em relação a todas as 
alterações de design e registrado no banco de dados pelo 

usuário, que pode incluir comentários sobre a versão



Os usuários de 
softwares diferentes 
do CAD podem usar 
um navegador da web 
para acessar todos os 
dados CAD, incluindo 
visualização interativa 
em 3D

Acessível para todos
Todos os projetos e documentos no banco 
de dados ArtiosCAD Enterprise podem ser 
acessados por um navegador da web ou 
pelo navegador de projetos do ArtiosCAD.

Os usuários CAD têm acesso direto aos 
dados dos projetos por meio do cliente do 
ArtiosCAD.

Os usuários de softwares diferentes do 
CAD aproveitam a mesma funcionalidade 
abrangente nos projetos atribuídos a eles 
por meio de um navegador da web fácil de 
usar.
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O acesso online permite a emissão de desenhos 
CAD, relatórios de BOM (lista de materiais) e de KPI 
(indicadores-chave de desempenho), e muito mais

É excelente! Agora, 
qualquer pessoa pode 
entrar no banco de 
dados do sistema e 
encontrar um trabalho. 
Isso tem proporcionado 
uma enorme economia 
de tempo, e a transição 
foi extremamente 
tranquila.

 − Jeff Hole, Designer Sênior, 
SMC Packaging Group, EUA

Single source of truth 
in the cloud (SSOT)
A tecnologia em nuvem torna o banco de 
dados corporativo móvel, transferível, 
instantaneamente acessível e sempre 
atualizado.

Nos painéis com informações em tempo 
real, os usuários acompanham o status 
dos projetos e as listas de tarefas, visua-
lizam qualquer arquivo, comparam versões 
de CAD no visualizador online, geram rela-
tórios, exportam para o Excel para criar 
relatórios personalizados e muito mais.

Além disso, essa configuração corporativa 
baseada em nuvem reduz os custos de TI.



Funcionalidade de 
pesquisa fácil de usar
Com o ArtiosCAD Enterprise, os usuários 
salvam qualquer tipo de arquivo no banco 
de dados. O banco de dados relacional 
gerenciado e seguro permite pesquisa 
avançada e por palavras-chave. As con-
sultas de pesquisa podem ser salvas a nível 
global ou de usuário.

O visualizador online suporta 
a comparação de versões de 
documentos CAD

Salve consultas de pesquisa em qualquer tipo de arquivo, 
design ou nome de projeto a nível global ou de usuário

Calculamos que, 
com a economia 
de tempo e a 
redução de 
desperdícios, 
recuperamos 
o investimento 
[no ArtiosCAD 
Enterprise] 
em menos de 
12 meses.

 − Jeff Hole, Designer Sênior, 
SMC Packaging Group, EUA



Acesso offline e 
sincronização automática
O banco de dados ArtiosCAD Enterprise 
pode ser acessado online 24 horas por 
dia, 7 dias por semana. Na falta de uma 
conexão com a internet, o cache de banco 
de dados inteligente no ArtiosCAD permite 
que os usuários trabalhem completamente 
offline, sem interrupções, com acesso 
total aos projetos e a todos os documentos 
necessários.

Quando os usuários voltam a trabalhar 
online, todas as alterações feitas são 
registradas e sincronizadas automati-
camente com o banco de dados central, 
garantindo que todos os dados sejam atua-
lizados e confiáveis.

Aceleração do processo 
order-to-cash (do pedido 
ao pagamento)
A aceleração do tempo de resposta geral – 
resultante de fluxos de trabalho orientados 
por tarefas, simplificação da colaboração 
nos projetos, comunicação clara e apro-
vação online – elimina o desperdício nos 
processos de negócios, melhora a lucra-
tividade e, em última análise, aumenta a 
satisfação do cliente.



Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com
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China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

Uma das coisas que mais 
gostamos no ArtiosCAD 
Enterprise é que ele tem 
conseguido nos fornecer 
acesso ininterrupto a 
projetos e arquivos. 
Muitas pessoas acabam 
trabalhando nos fins 
de semana e à noite e 
conseguem acessar os 
arquivos que precisam.

 − Kelly Ghassemian, Diretor de Sistemas 
de Embalagem, The Royal Group, EUA
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