
Ambalaj ve stantlar için 
strüktürel tasarım

ArtiosCAD 



ArtiosCAD, ambalaj ve stantlar için dünyanın lider strüktürel 
tasarım çözümüdür. 20 yılı aşkın deneyim sonucunda, strüktürel 
tasarım, ürün geliştirme, sanal prototip yaratma ve kalıp yapımı 
için özel araçların en güçlü koleksiyonunu içerir. 

Üretken tasarıma yönelik 
çizim araçları
ArtiosCAD, dünyada hiçbir ambalaj tasarımı 
düzenleyicisinin daha hızlı sonuç vermedi-
ğini kanıtlamaktadır. Güçlü 2D çizim araç-
ları, strüktürel tasarımcılar ve kalıpçılar için 
özel olarak tasarlanmıştır. 

Araçlar, kullanıcıya kapsamlı grafik geri bil-
dirimi vererek ArtiosCAD’i oldukça isabetli 
ancak kolay öğrenilebilir ve kullanımı kolay 
hale getirir. Tasarım araçlarının çoğu oto-
matik olarak çalışarak tasarımcıların üret-
kenliğini önemli ölçüde artırır.

Dinamik Çizim, çizim yaparken yatay ve 
dikey hizalama çizgilerini otomatik olarak 
görüntüler ve diğer ilgi alanlarını oturtur. Bu 
gerçek zamanlı geri bildirim, yapı çizgilerine 
olan ihtiyacı azaltarak çok daha hızlı çalış-
manızı sağlar.

Ambalaj ve stantların 
strüktürel tasarımı

ArtiosCAD, girilen bilgilere göre otomatik olarak bir 
stant yaratır.



Akıllı yeniden boyutlandırılabilen 
tasarım şablonları zaman kazandırır 
ve hataları ortadan kaldırır
Yeniden boyutlandırılabilir tasarım şab-
lonları kataloğundan seçim yaparak sani-
yeler içinde ambalaj veya stant tasarımı 
yapabilirsiniz.

ArtiosCAD, oluklu karton, katlanır karton 
ambalajı (ECMA, FEFCO gibi) ve POP stantlar 
için tasarım şablonları ile birlikte gelir.

Tek bir şablon, sabit boyutlara sahip binlerce 
tasarım oluşturmak için otomatik olarak 
yeniden boyutlandırılabilir. ArtiosCAD, özel 
tasarımları yeni, yeniden boyutlandırılabilir 
şablonlara dönüştürerek saatlerce süren 
tasarım çalışmasından da tasarruf sağlayabilir. 

Yalnızca ArtiosCAD, yeniden boyutlandırı-
labilir tasarım şablonlarına ait kurumsal bir 
kütüphane oluşturmak için kullanımı kolay 
araçlara sahiptir. Bu standart kütüphane, 
ambalaj ve stant üretimi iş akışınız boyunca 
kalite ve tutarlılığı artırır. 

Akıllı varsayılanlar, ekran belgeleri, stil alter-
natifleri ve yerleşik hata denetimi içeren 
şablonlar oluşturun. Bu şekilde, tedarik 
zincirindeki herkesin her bir şablonu doğru 
şekilde kullandığından emin olursunuz.



Strüktürel tasarımınız 
için kalite kontrolü

Strüktürel tasarım kararları, tasarım perso-
nelinin değişken deneyim seviyeleriyle, genel-
likle kalıp kesimi yetersizliklerine neden ola-
bilir. Ve bu kararlar maliyetli olabilir. Bununla 
birlikte, en uygun strüktürel tasarım, kurulum 
sürenizi azaltır ve kalıp baskı hızlarını artırır.

Sektörde bir ilk
ArtiosCAD, sonraki üretim hatalarını önlemek 
ve konvertörler için zamandan tasarruf 
etmek için strüktürel tasarımları otomatik 
olarak analiz eden ve başlangıç uygulamasın-
daki kalite sorunlarını işaretleyen entegre bir 
Preflight modülüne sahiptir. 

Bu patent bekleyen yazılım, dosyayı değer-
lemeye veya üretime sunmadan önce tasa-
rımcıları strüktürel tasarımlarındaki olası 
sorunlar konusunda uyararak, hata ve işlere 
baştan başlama riskini azaltır ve işletimsel 
çalışma süresini ve verimliliği artırır

ArtiosCAD Preflight’ın Avantajları
• Daha hızlı tasarım süreleri

 › Manüel kontrolleri ortadan kaldırarak 
tasar ım başına 15 dakikaya kadar 
tasarruf edin

 › S ı n ı f ı n ı n en i y i s i  tas ar ı m i lkeler i 
doğrulanır

• Tutarlı tasarım kalitesi
 › Tüm tasarımcılar ınız aynı tasarım 

kontrollerini kullanır
• Tek tuşla kalite kontrolü

 › Tasarım ve kalıp yapımı arasındaki 
yinelemeli döngüleri azaltın

 › Hatasız, üretime hazır tasarımlar oluşturun
• Kalıp baskı makinesi verimini artırın

 › Kalıp baskı makinesinin maksimum 
hızlarda çalışabilmesi için her tasarımı 
optimize edin

 › Olası üretim sorunlarını tasarım aşa-
masındayken yakalar

 › Manüel tasarım düzenlemeye kıyasla 
otomatik düzeltme araçları ve akıllı araç 
seçimi ile %50’ye varan zaman tasarrufu



ArtiosCAD, stant tasarlama işini çok daha 
kolay hale getirir. En baştan başlayabilir 
veya parametrik yeniden oluşturulabilir 
tasarım şablonlarından oluşan kapsamlı 
kütüphaneyi kullanabil irsiniz. Sadece 
boyutları girin ve ArtiosCAD tüm standı oto-
matik olarak oluşturacaktır.

Çok bileşenli ürünleri tek bir çalışma alanında 
tasarlamak kolaydır. Standın birden çok par-
çasını oluşturmak için çeşitli mukavva türleri 
veya başka baskı malzemeleri kullanın. Bu çok 
parçalı tasarım kanvası, parçaları baskı malze-
mesi türüne göre gruplandırmanızı sağlar.

Klipsler ve kancalar gibi sert bileşenleri 
standın içine doğru şekilde konumlan-
dırmak da mümkündür.

Tasarımları müşterilerinize sunmak ve kap-
samlı montaj talimatları oluşturmak için 3D 
sanal modelleri dışarı aktarın.

Tek bir fare tıklamasıyla 
profesyonel stantlar
Çevrimiçi ArtiosCAD Stant Mağazası, üretime 
hazır geniş bir parametrik tasarım şablonu 
kütüphanesini parmaklarınızın ucuna getirir. 

İlham alın veya kendi belirlediğiniz ebatlarla 
eksiksiz stantlar oluşturmak için ArtiosCAD’de 
bu stant şablonlarını sonsuza kadar tekrar 
tekrar kullanın.

Mağaza, bir Kongsberg makinesiyle kesim 
için optimize edilmiş ArtiosCAD dosyaları 
sunar. Ayrıca çoğu tasarım, bir 3D PDF öniz-
lemesi ve montaj talimatlarını içeren bir 
video ile birlikte gelir.

Verimli bir şekilde stant tasarlama

Yeniden boyutlandırılabilir, üretime hazır stant tasarımlarının 
sunulduğu ArtiosCAD Stant Mağazası hızlı ve basit olmasının 
yanında, tasarım işçiliği ihtiyacını ortadan kaldırır.



Dakikalar içinde doğru ve 
gerçekçi 3D modeller oluşturun
Müşterilerinize yeni tasarımları doğrudan 
3D olarak gösterin. Kıvrımlı pilyaj ve eğim-
lere sahip tasarımlar bile katlanıp 3D olarak 
görselleştirilebilir, böylece montaj çizimleri 
daha da kolaylaştırılır. 

Kullanıcılar bir 3D görüntüyü veya bir 3D 
animasyonu çeşitli dosya biçimlerine (AVI 
veya QuickTime filmleri, animasyonlu VRML 
dosyası, PDF… dahil) aktarabilir.

Karmaşık tasarımları doğru bir şekilde kat-
lamak, benzersiz “Fold to Meet” araçlarıyla 
tereyağından kıl çekmek kadar kolaydır. Her 
tasarım için nasıl katlandığının ve animasyo-
nunun nasıl yapıldığının sırası “hatırlanır”. 

Müşterilerinizi şaşırtmak isterseniz, mal-
zeme özellikleri, yüksek çözünürlüklü gra-
fikler, zemin gölgeleri ve daha fazlasını 
içeren fotoğraf gerçekliğinde 3D dosyaların 
çıktısını alabilirsiniz.

Ayrıca ürünleri, ambalajlarını ve tüm parça-
ların montajını gösteren tamamen animas-
yonlu sunumlar da oluşturabilirsiniz.

Parametrik bir tasarımı 3D olarak yeniden 
boyutlandırmak, tasarım işlemini hızlan-
dırır. 2D tasarım dosyası otomatik olarak 
güncellenir.

Daha hızlı çalışın: 3D tasarım



Sanal ürünü paketleyin
Karmaşık şekillere sahip ürünler için ambalaj 
ve stant yapmak, zaman alıcı şekilde zor ola-
bilir. ArtiosCAD, bir ürünün 3D CAD model-
lerini otomatik olarak o ürünün etrafında 
uygun boyutlara sahip bir paket oluşturmak 
için içeri aktarmanızı sağlar. Bu sayede, 
tasarımcıların ürüne tam olarak uyan amba-
lajlar yaratması çok kolay hale gelir. 

K u l l a n ı c ı l a r ,  C o l l a d a ,  I G E S ,  S T E P, 
SolidWorks, CATIA, Pro Engineer, Inventor, 
SAT, Siemens NX, Parasolid ve VRML dahil 
olmak üzere çok çeşitli endüstri standard-
larında 3D biçimleri içeri aktarabilirler. 



Otomatik raporlar güçlü 
iletişim sağlar
Kullanıcılar, gerekli öğelere ve bilgilere göre 
kendilerini ‘otomatik olarak’ biçimlendiren 
raporlar oluşturabilir. 

Şirketteki  diğer kişi lerin herhangi bir 
ambalaj projesinin tüm bileşenlerini göz-
lerinde canlandırabilmelerine yardımcı 
olmak için raporlara animasyonlu 3D küçük 
resimler eklenebilir. 

Çok parçal ı  tasarım projeler inde tek 
tuşla otomatik malzeme listesi raporları 
oluşturabilirsiniz. 

Tüm raporlar, onları kullanıcılara ve sistem-
lere iletmeyi kolaylaştıran PDF, XML, HTML 
ve Excel biçimlerinde kaydedilebilir.

2D, 3D, grafikler, 
CAD tasarım verileri ve 
daha fazlasını içeren 
otomatik raporlar 
oluşturun.



Verimli tabaka yerleşimleri
ArtiosCAD, hızlı bir şekilde tabaka yerleşimleri 
oluşturmanızı sağlar. Dahası, en düşük maliyet 
veya fireyle en uygun yerleşimleri otomatik 
olarak önerir. 

Önerilen çözümler, ’tabaka firesi’ ve ’tabaka 
üzerindeki tasarım sayısı’  gibi değişken-
lere göre sıralanabilir. Tasarımda küçük bir 
düzeltme gerektiren ’küçük fark’ çözümleri de 
gösterilerek, tasarımcıların en verimli yerleşimi 
elde etmesi ve maliyetleri veya fireleri azalt-
ması için küçük ayarlamalar yapması sağlanır.

Otomatik aparat tasarımı
ArtiosCAD, bıçaklar, rilmalar, ayıklama set-
leri, döner aparatlar, lastik ejeksiyon pro-
filleri ve blanker’lerin üretimi için güçlü ve 
kapsamlı özellikler sunar. 

Lazere hazır kalıplar ve ayıklama setleri 
tasarlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde, lazerler 

ve kalıp bıçakları dâhil tüm çıktılar için 
hazır döner aparatlar (kalıp parçaları, kural 
yolları ve dişler üzerinde köprüleme dahil) 
oluşturun. 

ArtiosCAD, tek parça çelik rilmalar dâhil 
olmak üzere üretime hazır karmaşık rilma 
tasarımlarını otomatik olarak oluşturur.

Kalıp montaj deliklerinin tutuş gücünün 
dinamik geri bildirimi, önemli ölçüde zaman 
kazandırır ve kalıbın kalıp baskısına olan 
güvenliğini sağlar.

Kesim kalıpları için lastik ejeksiyon profil-
leri, lastik profillerin otomatik ve optimize 
edilmiş kesim yerleşimi ile tek bir fare tıkla-
masıyla oluşturulur.

ArtiosCAD, ayrıca çelik, üstü düz, grid ve 
kombo blanker ’ler oluşturmak için bir dizi 
blank'leme aracı içerir.

Optimize edilmiş yerleşimler, kesim 
kalıpları, rilmalar, ayıklama setleri, 
döner aparatlar, lastik ejeksiyon 
profilleri, blanker’ler üretin...

Kalıpçılar için ArtiosCAD



Sorunsuz CAD ve grafik 
entegrasyonu
Strüktürel ve grafik tasarımcılar, birlikte çalı-
şırken genellikle engellerle karşılaşırlar. CAD 
bilgilerini Adobe® Illustrator® veya ArtPro+ ile 
doğru şekilde birleştirmek, hatasız bir iş akı-
şının anahtarıdır.

Grafik tasarımcılarla iletişimi iyileştirmek ve 
olası hataları azaltmak için çizim panelleri, 
taşma payı çizgileri, lak katmanları ve daha 
fazlasıyla zenginleştirilmiş ArtiosCAD'de akıllı 
kesim çizgileri oluşturun. 

Mükemmel gidiş-dönüş iş akışı için, aşa-
ğıdaki adresten Adobe® Illustrator® için 
ücretsiz Data Exchange eklentisini indirin: 
www.esko.com/downloads.

ArtiosCAD dosyalarını 
Illustrator’a aktarın
Yerel ArtiosCAD dosyalarınızı herhangi bir 
dönüştürme yapmadan doğrudan Adobe® 
Illustrator®’a aktarın. Tüm CAD verileri ve kat-
manları Adobe® Illustrator®’da saklanır. Bu, grafik 
tasarımcının, çizimi doğru şekilde konumlandı-
rarak hataları ortadan kaldırmasını sağlar.

Grafikleri, Illustrator’dan 
ArtiosCAD’e aktarın
Adobe® Illustrator®’dan grafikleri ve vektör 
verilerini dışarı aktarıp, grafikler ve strük-
türel tasarım arasındaki ayarı koruyarak 
ArtiosCAD’te içe aktarın. 

CAD tasarımından palet 
biçim düzenine
ArtiosCAD’in paletleme yazılımıyla sorunsuz 
entegrasyonu, kutunun strüktürel tasarım 
dosyasına göre uygun bir palet biçim düzeni 
hesaplamanızı sağlar.

Alternatif olarak, paletleme yazılımı seçilen 
palet biçim düzenine göre strüktürel tasa-
rımı düzenleyebilir.

Bu, verileri çoğaltma ihtiyacını ortadan kal-
dırır, gönderim tahminlerini kolaylaştırır ve 
doğru boyutlu paket tasarımı sağlar.

Mevcut tasarım iş akışınız 
ile mükemmel entegrasyon



ArtiosCAD Enterprise 
ile verimliliği arttırın
Merkezi, web’den 
erişilebilir veritabanı 
WebCenter tarafından desteklenen ArtiosCAD 
Enterprise veritabanı, tüm CAD projelerinize, 
varlıklarınıza ve bilgilerinize dünya çapında 
7/24 erişim sağlar.

ArtiosCAD Enterprise ile, mukavva makine-
leri, müşteri listeleri, projeler, CAD dosyaları, 
özellikler, malzeme listeleri ve formlar gibi 
erişmeniz gereken tüm değerli kurumsal var-
lıklar parmaklarınızın ucundadır ve nerede 
olurlarsa olsunlar tüm kullanıcılar tarafından 
paylaşılabilirler. 

ArtiosCAD Enterprise veritabanı, çok tesisli 
kurumsal ortamların ve benzer şekilde 
küçük tek tesisli şirketlerin ihtiyaçlarını kar-
şılayan ölçeklenebilir bir çözümdür. 

Güvenli, parola korumalı 
kullanıcı erişimi 
Veritabanına tüm erişim, bir kullanıcı adı 
ve parola gerektirir. Kullanıcılar ve gruplar 
tarafından tam güvenliğin oluşturulabilmesi 
ve özelleştirilebilmesi sayesinde veritaba-
nındaki projeler ve belgeler korunur.

Tüm tasarım değişikliklerinde sürüm kont-
rolü sağlanır ve kullanıcı tarafından sürüm 
yorumlarıyla veritabanına kaydedilir. 

Buluttaki kurumsal veritabanınız  
Bu bulut tabanlı çözüm, tüm verilerin ortak, 
güvenli, web’den erişilebilir bir veritaba-
nında merkezi hale getirildiği, böylece tüm 
verilerin mobil, aktarılabilir ve anında erişile-
bilir olduğu anlamına gelir. 

CAD dışı kullanıcılar, proje durumuyla ilgili 
gerçek zamanlı gösterge panellerini görmek, 
herhangi bir varlığı görüntülemek, çevrimiçi 
görüntüleyicide CAD sürümlerini karşılaştırmak, 
çıktı raporları ve daha fazlası için bir web tarayı-
cısı aracılığıyla aynı veritabanına erişebilir.

Sürekli bağlantı 
ArtiosCAD Enterprise veri tabanına 7/24 çev-
rimiçi erişilebilir. İnternet bağlantısı bulun-
madığında, ArtiosCAD’deki akıllı veritabanı 
önbelleği, kullanıcıların kesintisiz bir şekilde 
tamamen çevrimdışı çalışmasını sağlar. 

Tekrar çevrimiçi olduktan sonra, tüm kulla-
nıcı değişiklikleri kaydedilir ve merkezi veri-
tabanı ile senkronize edilerek tüm verilerin 
güncel ve hesap verilebilir olmasını sağlar. 

ArtiosCAD Enterprise veritabanı, tüm CAD projelerinize 
dünya çapında 7/24 çevrimiçi erişim sağlar.



esko.com

Temel ArtiosCAD modülleri

ArtiosCAD, çok çeşitli modüller ile birlikte gelir; yani ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmıştır. 
Tanıtımın tamamına www.esko.com/ArtiosCAD adresinden ulaşabilirsiniz.

2D veya 3D Çizim Çözümü
• Minimum fare hareketi ve tuş vuruşu ile ambalaj 

oluşturmak için optimize edilen esnek ve kullanımı 
kolay araçlarla yeni tasarımlar yaratın.

• Kapsamlı katlanır karton, oluklu ve POP stilleri 
kütüphanesini kullanarak saniyeler içinde tasarımlar 
yaratın.

• Grafikleri tamamen entegre ederek, konsept 
tasarımından üretim aparatlarına kadar her şeye 
değer katın

• Tasarım geometrisine göre otomatik olarak 
hesaplanabilen veya manüel olarak girdi yapılabilen 
veritabanına sınırsız sayıda kullanıcı tanımlı öznitelik 
ekleyerek ArtiosCAD’ i bir bilgi yönetim aracına 
dönüştürün.

• Kalite denetimi ve müşteri sunumları için düz 
tasarımları 3D olarak katlayın.

• Çok bileşenli tasarımları 3D’de birleştirin.
• Katlama sırasının, çok parçalı montajın ve POP 

ayarının 3D animasyonunu oluşturun.

Yeniden Boyutlandırılabilir Tasarım Araçları
• ArtiosCAD’in çizim araçlarından herhangi birini kullanarak 

yeniden kullanılabilir, parametrik tasarımlar yaratın.
• Farklı varyantları yeniden oluşturmaya yönelik tam esneklik 

için sabit tasarımları değişken geometrilere dönüştürün.
• Bir tasar ımın nası l oluştur ulduğunu incelemek iç in 

parametrik tasarımları adım adım tekrar oynatın ve bu 
oynatma sırasında düzeltmeler yapın.

• Tasarımlara hızlıca bileşen eklemek için genel amaçlı 
geometri araçları kütüphanesine erişin.

• Stil Kataloğuna parametrik tasarımlar ekleyerek onları 
tüm kullanıcıların kullanımına sunun. 

3D Modelleme Çözümü
• Teneke kutular, şişeler, bardaklar ve torbalar 

gibi ürünlerin 3D modellerini oluşturun.
• 3D ürünün şekli için kesit tanımlayın veya şekil olarak 

değişen bir model yaratmak için değişiklikler yapın.
• ArtiosCAD’de tasarlanmış ambalajlarıyla numune 

ürünlerin 3D modellerini görüntüleyin.

• 3D sert modelleri diğer 3D modelleme programlarından 
doğruca ArtiosCAD’e aktarın.

• CAD tasarımlarını yerel 3D modelleme biçimlerinde 3D 
modeller olarak dışarı aktarın.

• İçeri aktarılan 3D modellere göre konturlu ve kesikli 
ambalaj için otomatik olarak tam uyumlu eklentiler 
ve donanımlar oluşturun.

Yerleşim Araçları
• Güçlü yerleştirme ve kopyalama araçları, tabaka 

yerleşimlerini grafik olarak oluşturur.
• Üretim maliyetlerini azaltan tabaka yerleşimlerini 

otomatik olarak hesaplayın.

• Blank'lerden oluşan bir yerleşim biçimi düzeni yaratın 
ve çift veri girişini ortadan kaldırmak ve nakliye 
tahminlerini kolaylaştırmak için lider paletleme 
çözümlerine gönderin.

ArtiosCAD, herhangi bir iş akışına entegre olabilir 
• İçeri aktarma biçimleri: CFF2, DDES, DDES3, DXF, 

HPGL, EPS, PDF, Elcede
• Dışarı aktarma biçimleri: CFF2, DDES, DDES3, DXF, 

HPGL, PDF, EPS, Elcede, CAPE CIF

• 3D içeri aktarma biçimleri: Collada, ACIS, CGM, CATIA, 
ProE, STEP, IGES, SolidWorks, Siemens NX, Inventor, 
JT veya Parasolid 3D sert modeller

• 3D dışarı aktarma biçimleri: Collada, STEP, IGES, ACIS, 
VRML, U3D, 3D PDF veya XCGM 3D sert modeller

• AVI ve MOV film animasyonu

Kurumsal avantajlar
• Tüm şirket ve iştirakleri için tek bir merkezi ambalaj 

projeleri veritabanı
• Bir kullanıcı oturumu tarafından kontrol edilecek şekilde, 

merkezi veritabanlarında güvenlik ve ayrıcalıklar

• Bir ambalaj veya stant projesinin tüm varlıklarının proje 
yönetimi 

• Çevrimiçi 7/24 erişilebilir
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