
Gerenciamento online de 
embalagens 

WebCenter

O WebCenter é uma poderosa plataforma de gerenciamento de embalagens na web que 
administra seu processo de negócios e aprova ciclos e documentos digitais.
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1. Gerenciamento de especificações de embalagem
O WebCenter é a plataforma ideal para o gerenciamento das especificações de 
embalagens e coleta de requisitos. As ferramentas de colaboração e os formulários 
dinâmicos ajudam a aprimorar a comunicação e o compartilhamento de dados 
com todos os parceiros da cadeia de suprimentos de embalagem e impressão.

WebCenter: uma solução completa 

Destaques
 • Instruções e formulários de pedidos 

altamente configuráveis
 • Integração com diversas fontes Esko 

e de terceiros
 • Suporte a fluxos de trabalho para 

tornar as especificações em um 
processo colaborativo 

Vantagens
 • Melhora a qualidade graças à 

excelente captura de dados e ao 
comparti lhamento i l imitado de 
informações

 • Reduz erros de especif icação, 
reutilizando dados já existentes 
e acrescentando inteligência aos 
formulários

 • Aprimora a comunicação entre 
d i fe rentes  depar tamentos  e 
fornecedores globais

Especificação Processo Aprovação

Dono da marca Operador



2. Gerenciamento de processos de embalagem
O WebCenter é o sistema de gerenciamento integrado de processos para profissionais 
de design, pré-impressão e impressão. O poderoso fluxo de trabalho e as ferramentas 
de gerenciamento de processos simples de usar ajudam você a gerenciar suas tarefas de 
forma eficaz, além de eliminar etapas excessivas dos processos.

Destaques
 • Criação automatizada de projetos e 

compartilhamento de dados entre o 
WebCenter e seu sistema de produção

 • Integração total com Automation Engine, 
ArtiosCAD e editores de pré-impressão

 • Publicação automatizada de documentos 
para aprovação e revisão

 • G e r e n c i a m e n t o  c e n t r a l i z a d o  d e 
documentos e relatório de progresso.

Vantagens
 • Menor tempo de aprovação graças à 

comunicação precisa entre clientes, 
vendedores e operadores 

 • Economia de tempo e custo devido à 
automação de solicitações, aprovações 
e relatórios

 • Aprimoramento da qualidade através 
de ferramentas eficazes de revisão e 
verificação

3. Gerenciamento de aprovações em embalagem
O WebCenter é uma plataforma utilizada para revisar e aprovar o conteúdo gráfico em 
qualquer lugar, a qualquer momento.  O sistema inteligente de comentários e aprovação, 
a interface fácil de usar e as ferramentas inteligentes de embalagem tornam o WebCenter 
a melhor plataforma de gerenciamento e aprovação de arquivos gráficos e estruturais.

Inicie uma 
solicitação

Inicie um 
projeto

Crie arte 
gráfica

Obtenha 
aprovação

Execute 
reprodução

...

Destaques
 • Poderosa ferramenta de anotação e 

visualização
 • Visualização de modelos 3D hiperrealistas
 • Interface do usuário fácil de usar e 

altamente configurável

Vantagens
 • Redução de 60% em custos de entrega 

e prova de impressões 
 • Economia de 25% no tempo do operador 

graças ao feedback de qualidade e menor 
número de intervenções

 • Tempo de aprovação reduzido de semanas 
para dias 

 • Visualização e aprovação da estrutura e 
do design juntos em 2D e 3D
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As telas de fluxo de trabalho facilitam o mapeamento e o gerenciamento 
de processos de negócios complexos. 

Gerenciamento de artes gráficas, solicitações de venda digital ou 
processos de solicitação de etiqueta; o WebCenter tem tudo o que 
você precisa para gerenciar seus processos com eficiência.  

O WebCenter oferece uma plataforma 
que organiza todos os procedimentos 
do processo order to cash. Ele coleta as 
solicitações de vendas e de clientes e as 
gerencia até a entrega aos clientes. 

O gerenciamento eficaz de processos permite 
que você aumente sua eficiência. E isso 
gera mais satisfação do cliente, qualidade 
do produto, rápida entrega e lançamento 
no mercado.

A criação de projetos baseada em modelos 
e formulários dinâmicos facilita o início de 
novos projetos, as solicitações de design 
ou os processos de pedido por meio de um 
fluxo de processos predefinido.  

A interface de usuário é visualmente 
atrativa para usuários novos e existentes. 
O WebCenter é fácil de usar, suporta todos 
os tipos de dispositivos, tamanhos de tela 
e plataformas. Ele acompanha com um 
visualizador simplificado para destacar a 
arte-final sem impactar a funcionalidade. 

A interface de pesquisa aprimorada, 
resultados de pesquisa em forma de cartão, 
telas de fluxo de trabalho fáceis de carregar, 
entre outros, elevam a experiência do usuário 
para um novo patamar.

As telas de fluxo de trabalho de fácil utilização 
permitem o mapeamento e gerenciamento de qualquer 
processo complexo.

Aprimore seus processos de negócios e 
reduza o prazo de entrega

Formulário de solicitação de projeto personalizável.



Visualize, comente e compare

Compare versões
O Viewer permite que os usuários calculem 
as dimensões e detalhes sobre a tinta. É 
possível consultar o histórico do documento 
e realizar aprovações. Quando há mais de 
uma versão disponível, a ferramenta de 
comparação destaca as diferenças. Compare 
diferentes versões de diferentes documen-
tos, garantindo assim maior controle de 
qualidade e detecção de erros. 

Rastreie comentários
As ferramentas de comentários e de 
visualização permitem que os usuários 
adicionem anotações, indiquem correções 
com precisão e interajam com os arquivos. 
O sistema de comentários rastreia quem 
falou o quê e quando. Ele mostra o status 
de cada anotação.

As diferenças são destacadas ao se comparar as 
versões dos documentos.

Trabalhe no mesmo arquivo 
ao mesmo tempo
Dessa forma, trabalhe exatamente no mesmo 
arquivo com a mesma visualização. Quando 
algum comentário é feito, todos os outros 
usuários recebem o comentário e visualizam 
as correções em suas telas, em tempo real.

Visualize e comente gráficos, dados nutricionais, cores etc.

Visualização 3D hiper-realista.
Visualização 3D hiper-
realista
Os aprovadores conseguem visualizar o 
modelo 3D hiper-realista da embalagem com 
o visualizador 3D integrado. Documentos 3D 
podem ser gerados facilmente usando as 
soluções Esko, como ArtiosCAD, Visualizer 
e Studio.

O WebCenter possui todos na mesma página, fornecendo ferramentas de anotação e visu-
alização de fácil uso. 

Visualize, aumente e aprove arquivos CAD, PDF e imagens em um navegador com o Viewer 
de alta resolução do WebCenter. O Viewer é compatível com documentos de imposição, 
de uma página e de várias páginas no mesmo ambiente de visualização.



Pesquise pelos seus 
arquivos...
O navegador de arquivos transforma o 
WebCenter em um sistema eficaz. 

É uma ferramenta altamente intuitiva 
para manter o controle de seus projetos 
e documentos. O layout e a navegação são 
personalizáveis e os arquivos podem ser 
ordenados e classificados.

Pesquise facilmente seus projetos e arquivos de 
produção.

O layout e a navegação do browser de arquivos são 
altamente customizáveis.

Gerencie seu processo de 
aprovação complexo
As ferramentas de aprovação em etapas 
permitem a automação de processos de 
aprovação complexos. Com a opção de 
gerenciamento do ciclo de vida útil, você 
pode dividir seus projetos de forma fácil e 
em tarefas menores, para obter uma gestão 
eficaz e uma entrega no prazo.

Organização simples e 
recuperação rápida
As ferramentas de pesquisa do WebCenter 
simplificam a busca de projetos e docu-
mentos com base em metadados. Pes-
quise códigos de barras específicos, tintas, 
designs estruturais para um tipo específico 
de quadro, instrução de design, entre outros. 

O WebCenter permite que você organize o 
resultado da pesquisa por meio do design 
do painel e que você adicione filtros perso-
nalizados para facilitar a visualização do usu-
ário final. Enquanto o pessoal interno filtra 
os resultados das pesquisas para verificar 
o número interno da tarefa e o método de 
impressão, seu cliente filtrará os resultados 
para verificar o número do pedido, tipo de 
produto e outras informações.

Automatize processos de aprovação complexos em 
etapas simples.



Os painéis gráficos de projetos fornecem atualizações fáceis de ler, 
em tempo real, durante o progresso do projeto.

Criação de artes gráficas automatizada
O WebCenter fornece um processo controlado e automatizado para 
gerenciamento seguro e eficiente de cópias. Permite a atualização 
de artes gráficas existentes e facilita a criação de variações de um 
único produto. 

Todos os stakeholders envolvidos utilizam um banco de dados 
comum de conteúdo, onde os segmentos de textos e outros con-
teúdos regulatórios são obtidos para a arte gráfica, de forma a 
garantir a identidade.

A cópia não é simplesmente feita a partir de uma central de banco 
de dados para ser utilizada em uma embalagem nova ou existente, 
ela também é encaminhada com a arte gráfica para revisão e apro-
vação. O fluxo de trabalho da cópia é orientado por um modelo, ou 
seja, as traduções e os textos regulatórios e jurídicos são escritos 
e revisados pelas pessoas certas, no momento certo.

Esta solução é compatível com o padrão global GS1 para comuni-
cação de conteúdo de embalagem. 

Revisão assistida 
Controle de qualidade aprimorado – com o recurso Revisão assistida 
– baseado na integração do Automation Engine (servidor de pré-
-impressão de embalagens da Esko) com ferramentas GlobalVision, 
como a verificação de código de barras, inspeção em braille etc.

O WebCenter detecta erros nos arquivos e reduz o prazo de entrega. 
Reduz os custos com controle de qualidade, pois os erros são detec-
tados em fases anteriores do processo.

Aprimore a tomada de decisão
A funcionalidade adicional permite que você tome decisões de negó-
cios eficazes e adote ações apropriadas sempre que necessário.

O WebCenter fornece recursos de geração de relatórios perso-
nalizáveis. Os relatórios controlam os KPIs (indicadores-chave de 
desempenho) que seus negócios e clientes precisam. 

Os painéis gráficos de projetos fornecem atualizações fáceis de 
ler, em tempo real, durante o progresso do projeto. É uma forma 
simples de manter seus clientes, seu pessoal de vendas e seus CSR 
(representantes de atendimento ao cliente) informados.



JU
L1

6 
– 

G
25

58
60

8_
BR

PT
 –

 ©
 2

01
6 

Es
ko

. T
od

os
 o

s 
di

re
ito

s 
re

se
rv

ad
os

. T
od

as
 a

s 
es

pe
ci

fic
aç

õe
s 

es
tã

o 
su

je
ita

s 
à 

al
te

ra
çã

o.

O WebCenter integra-se perfeitamente com 
as soluções de fluxo de trabalho da Esko. 
Dessa forma, é fácil compartilhar dados, 
criar projetos, fazer upload de documentos 
e rastrear atualizações de status.

Ele também fornece integração com 
aplicativos terceiros. Essa integração permite 
que operadores e fornecedores realizem 
o upload de documentos diretamente em 
projetos, sem a necessidade de sair de seus 
ambientes preferidos. 

Clientes

Firewall Firewall

HTTP/HTTPS
solicitação

Servidor da web Servidor de 
aplicativos

Banco de 
dados

Conecte-se com fluxos de trabalho

Esteja seguro e compatível, mesmo na nuvem

O WebCenter coloca a segurança e a 
confidencialidade em primeiro lugar. Seus 
dados e arquivos estão em total segurança. O 
acesso do usuário é baseado em permissão 
e é restrito a projetos e documentos 
predefinidos. Assim, as pessoas certas têm 
acesso às informações certas. 

O WebCenter pode ser instalado no local ou 
em um aplicativo hospedado. O WebCenter 
hospedado reduz a propriedade total e 
facilita a integração com sua arquitetura 
de TI existente.

Você pode adicionar mais proteção usando 
certificados SSL seguros. O servidor de banco 
de dados e do aplicativo é instalado com 
segurança no seu firewall; o servidor da Web 
é instalado na zona desmilitarizada (DMZ). 

O WebCenter fala diversos idiomas. Escolha 
seu idioma, e o WebCenter faz o resto. 
Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, 
chinês, japonês ou tailandês: o WebCenter 
fala todos eles. 
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