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Usługi 
Esko Software Platform to łatwy dostęp do oprogramowania Esko i  szybkie wdrażanie – 
prostszy proces decyzyjny, skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, zmniejszenie 
ilości odpadów oraz uproszczone zarządzanie licencjami, wdrażanie i aktualizowanie opro-
gramowania Esko.

Esko Software Platform to 
największa platforma SaaS dla 
producentów opakowań
 

SPRAWDZONA
PLATFORMA SAAS

NAJLEPSZYCH MAREK 
NA ŚWIECIE

UŻYTKOWNIKÓW 
Z CAŁEGO ŚWIATA

WCZYTANYCH 
ZASOBÓW

MILIONY TRANSAKCJI 
NA MIESIĄC

30 globalnych centrów przetwarzania danych
Nasi klienci samodzielnie wybierają, gdzie zapisywane są ich dane. Globalne centra przetwa-
rzania danych umożliwiają rozmieszczenie oprogramowania w poszczególnych regionach, 
co sprzyja ograniczeniu opóźnienia i maksymalnemu skróceniu czasu przesyłania danych, 
a tym samym zwiększeniu komfortu użytkowania.

Obsługa 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu 
Dzięki umowom serwisowym gwarantującym globalną obsługę 24 godziny na dobę przez 
5 dni w  tygodniu, użytkownicy mogą zgłaszać problemy międzynarodowemu zespołowi 
pomocy technicznej.

Dostępność platformy powyżej 99,5%
Optymalne działanie oprogramowania w ramach rozwiązań SaaS oferowanych przez Esko 
jest zapewnione dzięki skalowalnej infrastrukturze i przekraczającej 99,5% dostępności 
platformy. Wysoka skuteczność i ograniczone koszty korzystania z oprogramowania Esko 
pozwalają zmniejszyć wielkość lub całkowicie zrezygnować z działu IT odpowiedzialnego za 
utrzymanie oprogramowania.

Bezpieczna platforma (certyfikat ISO 27001) 
Użytkownicy nie muszą zajmować się zabezpieczaniem platformy.

Elastyczny model finansowania
Proste, elastyczne i przejrzyste cenniki oparte na liczbie jednoczesnych użytkowników pozwa-
lają oszacować koszty. Wysokość opłat zmienia się w zależności od liczby użytkowników 
i obejmuje wykorzystywaną pamięć. Transfer danych nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu cena początkowa jest niższa i możliwe jest szybsze uzyskanie 
zwrotu z inwestycji.



Dlaczego warto korzystać z chmury podczas 
przygotowywania opakowań do produkcji?

 • Obecnie rozwiązania do produkcji opakowań 
są dopasowane do konkretnych fragmentów 
całego procesu, a każdy z nich jest realizowany 
przez poszczególne firmy, działy i  systemy 
łańcucha dostaw opakowań.

 • Centralizacja danych pozwala w odpowiedni 
sposób zarządzać skomplikowanym procesem 
produkcji opakowań.

 • Chmura ułatwia współpracę między poszczegól-
nymi jednostkami łańcucha dostaw opakowań.

 • Chmura gwarantuje łatwy i pewny dostęp do 
danych i powiązanych aplikacji. 

Dostępne rozwiązania

Rozwiązania SaaS
 
WebCenter 

MediaBeacon

Cape Pack Cloud
Oprogramowanie Cape Pack 
(instalowane lokalnie) z dostę-
pem do chmury: udostępniaj, 
przechowuj i przeglądaj raporty 
w chmurze.

Cape Pack

Edytory dostępne 
na zasadzie 
subskrypcji
Poniższe produkty Esko są 
dostępne w ramach subskryp-
cji oprogramowania lub po 
zakupie tradycyjnych licencji 
wieczystych.

DeskPack

Dynamic Content

Cape Pack

Studio

Studio Store 
Visualizer 

 • Elastyczne użytkowanie: 
subskrypcje są dostępne 
w  ramach abonamentów 
miesięcznych i rocznych

 • Niski koszt w porównaniu 
z dużą jednorazową inwe-
stycją w licencję wieczystą

 • Subskrypcja obejmuje usługi 
pomocy technicznej, co 
oznacza brak oddzielnych 
opłat serwisowych

 • Ciągła dostępność najnow-
szych wersji i  aktualizacji 
oprogramowania

 
Subskrypcje oprogramowania 
można też kupić bezpośred-
nio na stronie esko.com/store.

Kompleksowa oferta Zautomatyzowane rozwiązania 
niewymagające nadzoru

Ogromna elastyczność 

PL

www.esko.com/pl
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