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500K+

Serviços gerenciados
A solução SaaS da Esko contém serviços gerenciados por meio de uma equipe dedicada de 
Operações de Plataforma. Acesso fácil e implementação rápida do software Esko – Facilidade 
no processo de tomada de decisões, rapidez no tempo de lançamento no mercado e menos 
desperdício interno para o cliente gerenciar licenças, implantar e atualizar o software Esko.

A Esko Software Platform é 
a maior plataforma SaaS para 
embalagens
 

ESTABELECIDO
PLATAFORMA SAAS

MARCAS GLOBAIS 
LÍDERES DE 
MERCADO

USUÁRIOS GLOBAIS

ATIVOS CARREGADOS

MILHÕES DE 
TRANSAÇÕES POR 

MÊS

30 centros de processamento de dados disponíveis 
globalmente
Nossos clientes escolhem onde os dados devem ficar. Os centros de processamento de 
dados globais otimizam a experiência do usuário armazenando o software regionalmente 
para reduzir o atraso e minimizar os tempos de transferências de dados.

SLA (acordo de nível de serviço) global, 24 horas por 
dia, 5 dias por semana
Com um acordo de nível de serviço de 24 horas por dia, 5 dias por semana, os usuários 
têm acesso à equipe global de suporte a software e aos engenheiros de suporte à solução 
dedicados para solucionar problemas.

> 99,5% de disponibilidade da plataforma
Com uma infraestrutura escalável e > 99,5% de disponibilidade da plataforma, as soluções 
SaaS da Esko garantem um ótimo desempenho de software. A alta eficácia e o custo redu-
zido do software Esko diminuem ou elimina a necessidade de os clientes terem uma equipe 
de TI para manter a solução da plataforma.

Plataforma segura (certificado ISO 27001) 
Os usuários não precisam gerenciar a segurança da plataforma.

Modelo de preços flexível
O modelo de preços simples, flexível e transparente, baseado em usuários simultâneos, ofe-
rece maior visão geral sobre os custos. Há apenas o preço por usuário, que inclui o arma-
zenamento. Não há custos adicionais de largura de banda. Isso garante um preço baixo de 
entrada e um ROI mais rápido.



Por que executar sua pré-produção de 
embalagens na Nuvem?

 • Atualmente, as soluções de embalagens 
estão desconectadas e fragmentadas entre 
as empresas, regiões e sistemas na cadeia 
de suprimento de embalagem.

 • A centralização de dados é a chave para 
gerenciar a produção complexa de embalagens 
de forma inteligente.

 • A Nuvem facilita a colaboração em uma cadeia 
complexa de suprimentos de embalagens.

 • E oferece também alta disponibil idade 
e acessibilidade aos dados e aplicativos 
conectados. 

O que está disponível?

Soluções SaaS
 
WebCenter 

MediaBeacon

Cape Pack Cloud
Cape Pack (instalado local-
mente) com acesso à Nuvem: 
compartilhe, armazene e visua-
lize relatórios na Nuvem!

Cape Pack

Editores 
disponíveis como 
assinatura de 
software
Em vez da compra tradicio-
nal de licenças permanentes, 
a Esko oferece os produtos a 
seguir por meio da assinatura 
de software.

DeskPack

Dynamic Content

Cape Pack

Studio

Studio Store 
Visualizer 

 • Uso flexível: as assinaturas 
estão disponíveis em planos 
de pagamento mensais e 
anuais

 • Baixo custo: você não pre-
cisa mais fazer um grande 
investimento inicial para 
a compra de uma licença 
permanente

 • Serviços de suporte inclu-
ídos: sem taxas extras de 
manutenção

 • Acesso às últimas versões, 
com atualizações e upgrades 
do software

 
Você também pode adquirir 
as assinaturas de software 
online diretamente em esko.
com/ store.

É uma loja completa Escolha as maravilhas da 
automação

Aproveite a flexibilidade 
infinita 

www.esko.com
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