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Merkezi, web üzerinden 
erişimli veritabanı

Merkezi, web üzerinden 
erişimli veritabanı
ArtiosCAD Enterprise ile kullanıcılar tüm 
tasarım varlıklarını ve tasarım projeleriyle 
ilgili belgeleri tek bir merkezi havuzda depo-
layabilir, alabilir ve paylaşabilir.

Bu varlıklar ortak mukavva tabloları, müş-
teri listeleri, CAD ve MS Office dosyaları, 
PDF’ler, teknik özellikler, 3D modeller, mal-
zeme listeleri ve her türlü formu içerir.

ArtiosCAD Enterprise veritabanı strüktürel tasarım proje 
yönetiminizi üst seviyeye çıkarır. Esko WebCenter ile desteklenen 
ArtiosCAD Enterprise tüm CAD projelerinize, varlıklarınız ve 
bilgilerinize dünyanın her yerinden 7/24 güvenli bir şekilde 
erişmenizi sağlar. CAD ve grafik tasarımcılar, tedarikçiler, üretim 
ekipleri ile marka sahipleri arasında dinamik çevrimiçi iş birliğini 
mümkün kılar.

Projelere ve belgelere bir web tarayıcısı ve ArtiosCAD 
proje tarayıcısı aracılığıyla erişin



Ölçeklenebilir çözüm
ArtiosCAD Enterprise, çok şubeli kurumsal 
şirketlerin ve aynı zamanda tek tesisli küçük 
şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayan ölçeklen-
dirilebilir bir çözümdür.

Tek konumlu kullanıcılar, veri giriş nokta-
larının sayısını azaltarak süreç merkezli bir 
iş akışı ile verimliliklerini artırır. Daha geniş 
global hesaplar, kurumsal tasarım varlıkla-
rına herhangi bir konumdan anında erişime 
olanak veren çevrimiçi, güvenli ve merkezi 
bir veritabanından faydalanacaktır.

Birden fazla konumda tesisleri olan şir-
ketler,  dosyalar ını  merkezi leşt ir ir  ve 
dünyanın herhangi bir yerinden her an 
strüktürel tasarım projelerinde işbirliği 
yapabilirler.

Güvenli, parola korumalı 
kullanıcı erişimi
Veritabanına tüm erişim bir kullanıcı adı ve 
parola gerektirir. Tam güvenlik, veritaba-
nındaki projeleri ve belgeleri koruyarak kul-
lanıcılar ve gruplar tarafından oluşturulabilir 
ve özelleştirilebilir.

Tüm tasarım değişiklikleri için sürüm kontrolü 
korunur ve sürüm yorumları da dâhil olmak üzere 

kullanıcı tarafından veritabanına kaydedilir



CAD dışı kullanıcılar, 
interaktif bir 3D görünüm 
dâhil tüm CAD verilerine 
bir web tarayıcısından 
erişebilir

Tümüne erişilebilir
ArtiosCAD Enterprise veritabanındaki 
tüm projelere ve belgelere bir web tarayı-
cısı veya ArtiosCAD proje tarayıcısı yoluyla 
erişilebilir.

CAD kullanıcıları proje verilerine doğrudan 
ArtiosCAD istemcisinden erişebilirler.

CAD dışı kullanıcılar kullanımı kolay bir web 
tarayıcısı aracılığıyla kendilerine atanan 
projelerde aynı kapsamlı işlevselliğin keyfini 
çıkarabilirler.
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Mate13,2M2S1I0O1 1B2,3

Mate13,2M1S1I1O0 2B1,3

Project:

Customer:

Notes:

Manager:

Sales:

RIDR-20801-34

Box Inc

Shower gel display

Richard Deroo

Frank Adegeest

Name:
Description:

# Req'd:

# Colors:

Size: Wght: Rule:

Material:
Notes1:
Notes2:

Cost($):

Ship-shape
EB flute

1

27.354x24.807

Tray1.ARD

163 231+19*

Mate42,1M2S2I0O0 11B10

Name:
Description:

# Req'd:

# Colors:

Size: Wght: Rule:

Material:
Notes1:
Notes2:

Cost($):

middle insert
EB flute

1

11+1/32x70.86*

inset1.ARD

163 206.55*

Mate52,1M2S1I0O0 12B13

Mate62,1M2S2I0O0 15B14

Name:
Description:

# Req'd:

# Colors:

Size: Wght: Rule:

Material:
Notes1:
Notes2:

Cost($):

middle insert
EB flute

1

11+1/32x70.86*

insert2.ARD

163 206.55*

Mate13,1M2S2I0O0 3B1,2

Mate23,1M2S2I0O0 6B4,5

Mate33,1M2S2I0O0 9B7,8

Mate7

Name:
Description:

# Req'd:

# Colors:

Size: Wght: Rule:

Material:
Notes1:
Notes2:

Cost($):

Ship-shape
EB flute

1

60.980x75+63/*

Base.ARD

163 860.43*

ArtiosCAD BOM310

61897

92

98

File Name:
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08/06/20Date:

4

0.19

Completed

Version:

Blank Area (sq/M):

Status:
Richard Deroo

printed
vertical

FC Box

Duvel 4-pack

Manager:

Side shown:
Grain/corr:

7290.87Total rule (mm):
3378.02
3912.84

Other rule (mm):
Cutting rule (mm):

M-WCC-500Board:
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ArtiosCAD Drawing:

Çevrimiçi erişim CAD çizimleri, BOM 
raporları, KPI raporları ve daha 

fazlasının çıkartılabilmesini sağlar

Muhteşem! Artık herkes 
sistem veritabanına 
erişip iş bulabiliyor. 
Zamandan çok büyük 
tasarruf sağladığı 
gibi geçiş son derece 
yumuşak oldu.

 − Jeff Hole, Kıdemli Tasarımcı, 
SMC Packaging Group, ABD

Bulutta tek bir güvenilir 
veri kaynağı
Bulut teknolojisi, kurumsal veritabanının 
taşınabilir, aktarılabilir, anında erişilebilir ve 
daima güncel olmasını sağlar.

Gerçek zamanlı gösterge tablolarında kul-
lanıcılar proje durumunu ve görev listelerini 
takip edebilir, herhangi bir varlığı görüntü-
leyebilir, CAD sürümlerini çevrimiçi görün-
tüleyicide karşılaştırabilir, raporları çıkar-
tabilir, özel raporlama ve daha fazlası için 
Excel’e aktarabilirler.

Üstelik, bu bulut tabanlı kurumsal ölçekteki 
kurulum, IT maliyetlerinizi azaltır.



Kolay arama işlevi
Kullanıcılar ArtiosCAD Enterprise ile verita-
banına herhangi bir dosya türünü kaydede-
bilirler. Güvenli, gözetimli ilişkisel veritabanı 
anahtar sözcük ve gelişmiş arama yapmaya 
imkan sağlar. Arama sorguları genel veya 
kullanıcı seviyesinde kaydedilebilir.

Çevrimiçi görüntüleyici CAD 
belge sürümlerini karşılaştırmayı 
destekler

Herhangi bir dosya türü, tasarım veya proje adındaki arama 
sorgularını genel veya kullanıcı seviyesinde kaydedin

Yaptığımız yatırımın 
[ArtiosCAD 
Enterprise’a] 
karşılığını zamanında 
aldığımızı ve 12 aydan 
kısa bir sürede israfı 
ortadan kaldırdığını 
hesapladık.

 − Jeff Hole, Kıdemli Tasarımcı, 
SMC Packaging Group, ABD



Çevrimdışı erişim ve 
otomatik senkronizasyon
ArtiosCAD Enterprise veritabanına 7/24, 
çevrimiçi olarak erişilebilir. İnternet bağ-
l a n t ı s ı n ı n  b u l u n m a m a s ı  d u r u m u nd a , 
ArtiosCAD’de önbelleğe alınan akıllı verita-
banı, kullanıcıların projelere ve gerekli tüm 
belgelere tam erişimle, tamamen kesintisiz 
olarak çevrimdışı çalışmalarına olanak verir.

Tekrar çevrimiçi olduktan sonra, tüm kul-
lanıcı değişiklikleri kaydedilir ve merkezi 
veritabanı ile otomatik olarak senkronize 
edilir; bu da tüm verilerin güncel ve güve-
nilir olmasını sağlar.

Daha hızlı siparişten 
ödemeye süreci
Genel olarak daha hızlı yanıt süresi, – görev-
lerin belirlediği iş akışları, kolaylaştırılmış 
proje işbirliği, açık iletişim ve çevrimiçi onay 
özelliklerinden kaynaklanan – iş süreçleri-
nizde israfı ortadan kaldırır, kârlılığınızı iyi-
leştirir ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini 
artırır.



Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, 10° andar - 04303-000 - São Paulo - SP | Tel. +55 11 3550 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

ArtiosCAD Enterprise’da 
en beğendiğimiz 
şeylerden biri, projelere 
ve dosyalara gece 
gündüz erişebilmemizi 
sağlaması. Çok sayıda kişi 
hafta sonu ve geceleri 
çalışmak zorunda kalıyor 
ve artık ihtiyaçları olan 
dosyalara erişebiliyorlar.

 − Kelly Ghassemian, Ambalaj Sistemleri 
Müdürü, The Royal Group, ABD
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