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Yönetilen Hizmetler
Esko'nun SaaS (Servis olarak sunulan yazılım) çözümü, özel bir platform üzerinden yöneti-
len hizmetleri içerir. Esko yazılımı için kolay erişim ve hızlı kurulum - Karar verme sürecini 
kolaylaştırır, piyasaya çıkış süresini kısaltır ve müşterilerin lisans yönetimini kolaylaştırır. Esko 
yazılımlarının kurulum ve güncellemesi gibi işlerle zaman kaybetmesini önler.

Esko Software Platform, ambalaja 
yönelik en büyük SaaS platformudur
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30 farklı global veri merkezi hizmetinizde
Verilerinin nerede tutulacağına müşterilerimiz karar verir. Global veri merkezleri, gecikmeleri 
azaltmak ve veri aktarım sürelerini en aza indirmek için yazılımları bölgesel bazda konumlan-
dırarak kullanıcılara optimum bir deneyim sunar.

5/24 global SLA (hizmet sözleşmesi)
5/24 global Hizmet Sözleşmesi ile kullanıcılar küresel yazılım destek ekibine erişebilir ve gere-
kirse sorunlarını özel Çözüm Destek Mühendislerine iletebilir.

Platformun kullanılabilirlik oranı %99,5’in üzerindedir
Ölçeklendirilebilir altyapı ve %99,5’i aşan kullanılabilirlik oranı ile Esko’nun SaaS çözümleri 
optimum yazılım performansı sunar. Esko’nun sağladığı yüksek verimlilik ve düşük maliyet, 
müşterilerin platform çözümünün bakımı için bir BT personeline duyduğu ihtiyacı büyük 
ölçüde azaltır veya tamamen ortadan kaldırır.

Güvenli platform (ISO 27001 sertifikalı) 
Kullanıcıların platformun güvenliğini kontrol altında tutmasına gerek yoktur.

Esnek fiyatlandırma modeli
Basit, esnek ve şeffaf eşzamanlı kullanıcı tabanlı fiyatlandırma modeli, öngörülebilir bir mali-
yet sunar. Her kullanıcı için tek fiyat geçerlidir, o da kullanılan depolama alanının fiyatıdır. 
Bant genişliği için ücret alınmaz! Bu ise sisteme giriş fiyatını düşük bir seviyede tutar ve daha 
hızlı bir yatırım getirisi sağlar.



Ambalaj üretim öncesi süreçlerinizi 
neden buluta taşımalısınız?

 • Şu anda ambalaj tedarik zincirindeki birçok farklı 
şirket, bölge ve sistem birbirinden kopuk ve 
birbiriyle uyumsuz ambalaj çözümleri kullanıyor.

 • Bu yüzden ambalaj üretimindeki karmaşanın 
akıllıca aşılması için verilerin tek merkezde 
toplanması büyük önem taşıyor.

 • Bulut bilişim çözümleri, karmaşık bir yapıya 
sahip olan ambalaj tedarik zincirinde işbirliğini 
kolaylaştırıyor.

 • Bulut, verilere ve bağlı uygulamalara ileri 
düzeyde kullanılabilirlik ve erişilebilirlik sağlıyor. 

Nelerden faydalanabilirsiniz?

SaaS çözümleri
 
WebCenter 

MediaBeacon

Cape Pack Cloud
Bulut erişimli Cape Pack (yerel 
dağıtımlı): Raporlarınızı bulut 
üzerinde paylaşabilir, depola-
yabilir ve görüntüleyebilirsiniz!

Cape Pack

Yazılım 
aboneliğiyle 
kullanılabilen 
düzenleme 
araçları
Esko, aşağıdaki ürünleri, kalıcı 
lisans satın alma seçeneğinin 
yanında yazılım aboneliği üze-
rinden de sunmaktadır.

DeskPack

Dynamic Content

Cape Pack

Studio

Studio Store 
Visualizer 

 • Esnek kullanım: Abonelikler 
aylık ve yıllık ödeme planları 
ile sunulur

 • Süresiz lisans satın alarak 
büyük bir ön yatırım yapmak 
yerine düşük bir maliyet

 • Destek hizmetleri fiyata 
dahildir ve ayrı bakım ücret-
leri yoktur

 • Yazı l ımı daima en yeni 
sürümü, güncellemeleri ve 
yükseltmeleri uygulanmış 
olarak kullanırsınız

 
Yazılım Aboneliklerini esko.com/
store adresine giderek doğru-
dan satın alabilirsiniz.

Tek durak noktasıyız Tam Otomasyonu 
Yakalayın

Sınırsız esnekliğin tadını 
çıkarın 
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