
Ürün boyutlandırma, kutu tasarımı, 
paletleme ve konteynır yükleme yazılımı 

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler Esko’nun Cape Pack ve Cape 
Truckfill sistemini kullanarak maliyetleri azaltıyor ve ambalaj tedarik 
zincirini optimize ediyor.

Cape Pack ve Cape Truckfill size şu konularda yardımcı olur:

• Optimum ürün boyutunu tasarlama 
• Alternatif kutu boyutlarını değerlendirme
• Palet yüklemesini maksimuma çıkarma
• Bir sürdürülebilir ambalaj tedarik zinciri yaratma
• Alan kullanımını geliştirme
• Taşıma masraflarını azaltma 
• Karbon ayak izini azaltma
• Sokaklardaki kamyon sayısını azaltma

Cape Pack, yeni kutu boyutları yaratmanızı, etkin palet desenleri 
oluşturmanızı ve malzeme ve küp kullanımını geliştirmenizi sağlayan 
bir paletleme yazılımıdır. Cape Truckfill konteynır yükleme yazılımımız, 
çok ürünlü yük planlarınızı planlamanıza, oluşturmanıza, düzenleme-
nize, basmanıza ve sürdürmenize yardım ederek kamyonlarınızdan ve 
konteynırlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. 

Karbon ayak izini azaltma 

Her iki program da doğru raporlar üretir ve şirketinizin ürünleri için sür-
dürülebilirlik değerleri ile ilgili etkiyi hesaplar.

Ambalaj ve nakliye tasarımını optimize ederek ve bir kamyona veya 
konteynıra sığan ürün miktarını iyileştirerek şirketler, ambalaj tedarik zin-
cirlerini optimize etme konusunda gerçekten yok kat edebilirler. Bu yolla 
sürdürülebilir ve doğa dostu ambalaj nakliye alternatifleri yaratabilirler.

Cape Pack  
Cape Truckfill



Cape Pack: paletizasyon yazılımı 

Cape Pack Pallet 

Pallet modülü, bilinen kutu boyutları için 
palet kalıplarını hesaplar. 

Pallet; palet üzerine yerleştirilecek şişe, 
kutu, tepsi, mahfaza, poşet, çantanın 
vb. boyutunu bildiğinizi varsayar. Pallet 
modülü, palet kalıplarını üç farklı palet 
sınırlama kümesi üzerinde hesaplamanıza 
olanak verir; böylelikle, hangi yerleşimin 
daha verimli olacağını karşılaştırma yapa-
rak bulabilirsiniz. 

Ayrıca karma kutu veya tepsi boyutları ile 
stant paletleri yaratabilir ve aynı ürünün 
veya palet yükünün kamyon ya da kon-
teynır yüklerini hesaplayabilirsiniz. 

Cape Pack Arrange 

Arrange modülü, bir “hedef” birincil 
paket veya ürün boyutu girerek işe baş-
lamanıza olanak verir. 

Program, miktar, paket düzeni, yön 
ve grup ambalajına bağlı olarak alter-
natif taşıyıcı, tepsi veya kutu boyutları 
tasarlayacaktır. 

Cape Pack Arrange, Pallet modülünün 
tüm özelliklerini içerir

Cape Pack Design 

Design modülü, bir “hedef” birincil amba-
laj veya ürün boyutu girerek işe başla-
manıza olanak verir. Daha sonra boyut 
veya hacim olarak her bir boyutun ne 
kadar değişebileceğini belirleyebilirsiniz. 

Design modülü, palet başına hangi ürün 
boyutunun en uygun olarak belirlenece-
ğini belirtir; ayrıca, sonuç olarak ortaya 
çıkacak kutunun veya çantanın nasıl 
düzenleneceğini gösterir.  

Arrange ve Pallet modüllerinin tüm özel-
liklerini içerir.

Cape Pack, en iyi ürün boyutunu, kutu sayısını, kutu boyutunu, ürün düzenlemesini ve palet yükünü belirlemeye yardımcı 
olan, modüler bir program paketidir. Cape Pack, ArtiosCAD gibi diğer CAD yazılımları ile çok iyi bir şekilde entegre olur. Cape 
Pack, üç modülden oluşur:

• Pallet: palet kullanımını ve yük stabilitesini geliştirin
• Arrange: optimum kutu boyutlarını ve kutu içinde daha iyi bir ürün düzenlemesini hesaplayın ve bir palete daha fazla ürün 

koyun
• Design: kutuya veya mağaza rafına daha fazla ürün sığdırabilmeniz ve bir palete daha fazla ürün koyabilmeniz için daha 

iyi ürün boyutları tasarlayın
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Cape yazılımı ile maliyetten tasarruf etme: bir vaka çalışması

Yaklaşım

Zorluk: müşterilerinin ambalajları için, küresel bir oluklu ambalaj tedarikçisinin nakliye ve dağıtım maliyetlerini optimize etme-
sine yardım etmek. Optimizasyon aynı zamanda yakıt tüketimini ve sera gazı emisyonlarını da azaltmaktadır.

Tasarım
optimum

ürün

Paletler üzerindeki 
kutu sayısını 

arttırın

$8 / €5,9 milyon
1. yılda

sadece tek bir üretici 
için yıllık olarak yollarda 

18.100 kamyonun 
azalması

3,4 milyon pound
1.540.000 kg

daha az karbondioksit

151.015 galon
571.000 litre 
daha az dizel 
yakıt

=

909.000 mil /  
1.454.400 km daha az

= aya 2 kez gidip dönmek

$34 / €25 milyon
2. yılda

Kamyonlardaki
palet sayısını arttırın

= 10.000 galon
37.850 litre

Kazançlar



www.esko.com

Cape Truckfill: konteynır yükleme yazılımı
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• Ürünlerinizin kamyonlara ve konteynırlara yüklenmesini 
optimize edin  

• Yükünüzü önceden planlamak için yük sınırlamalarını ve 
önceliklerini kullanın 

• Gereken kamyon ve konteyn ı r  say ıs ın ı  en aza 
indirin   

• Depo personelinize konteynırlarınızı nasıl yükleyeceklerini 
gösterin.

• Depo yönetimi ve kaynak planlama sistemlerinizin 
desteklenmesine yardımcı olun.

• Müşteri hizmetlerinizin fiyat tekliflerini belirlemesine yardımcı 
olun.

• Cape Pack’te kaydedilen palet yüklerini import edin.

Kamyon ve konteynırlar için yük planları oluşturun.

Cape Truckfill, çok ürünlü yük planlarınızı planlamanıza, oluşturmanıza, düzenlemenize, basmanıza ve saklamanıza yardım 
eden bir kamyon ve konteynır yükleme yazılımıdır. Truckfill ile boş alan taşımazsınız veya (deniz) konteynır ve kamyonlarınıza 
kaç adet ürünün yüklenebileceğini elle hesaplamakla zaman harcamazsınız. 

Ürünün, palet yüklerinin ve konteynır boyutlarının detaylarını ilgili veritabanına girin ve Truckfill özel siparişinizi analiz etsin.

Farklı ürünlerden oluşan bir düzen için en iyi kamyon veya 
konteynır yükleme planını oluşturun. Sık kullanılan ürün bil-
gilerini ve konteynır boyutlarını veritabanında saklayın. Veri-
tabanlarından kamyonları ve konteynırları seçerek veri girişini 
daha hızlı ve daha kolay hale getirin.

Tekil ürünlerin yük içindeki konumunu ayarlamak için 3D 
Düzenleyiciyi kullanın veya boş bir kamyon ya da konteynır 
ile işe başlayıp manuel olarak özel bir yük oluşturun.


