
Internetowy system zarządzania 
opakowaniami 

WebCenter

WebCenter to rozbudowana internetowa platforma zarządzania opakowaniami, która 
umożliwia administrowanie procesami, cyklami zatwierdzania i zasobami cyfrowymi.
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1. Zarządzanie specyfikacjami opakowań
WebCenter to idealna platforma do zarządzania specyf ikacjami opakowań 
i gromadzenia wymagań. Dynamiczne formularze i narzędzia współpracy pomagają 
efektywniej współużytkować dane i poprawiają komunikację między wszystkimi 
partnerami w łańcuchu dostaw opakowań i usług druku.

WebCenter: wielofunkcyjne rozwiązanie 

Najważniejsze cechy
 • Formularze zleceń i zamówień o 

zaawansowanych możliwościach 
konfiguracji

 • Integracja z wieloma źródłami Esko 
i innymi

 • Obsługa przepływu pracy umoż-
liwiająca współpracę w procesie 
tworzenia specyfikacji 

Korzyści
 • Wyższa jakość dzięki efektywniej-

szemu zbieraniu danych i bezpro-
blemowemu ich udostępnianiu

 • Mniejsza liczba błędów specyfikacji 
dzięki ponownemu wykorzystaniu 
istniejących danych i dodaniu inteli-
gentnych algorytmów do formularzy

 • Efektywniejsza komunikacja między 
działami i  dostawcami na całym 
świecie

Specyfikacje Proces Zatwierdzanie

Właściciel marki Operator



2. Zarządzanie procesem projektowania opakowań
WebCenter to idealny, zintegrowany system zarządzania procesem projektowania opako-
wań przeznaczony dla projektantów, firm prepress i drukarni. Zaawansowany przepływ 
pracy i łatwe w obsłudze narzędzia to nieoceniona pomoc w skutecznym zarządzaniu pro-
cesami i eliminacji niepotrzebnych etapów.

Najważniejsze cechy
 • Automatyczne tworzenie zadań i wymiana 

danych międz y oprogramowaniem 
WebCenter a systemem produkcji

 • Płynna integracja z oprogramowaniem 
Automation Engine i ArtiosCAD oraz 
edytorami prepress

 • Automatyczne publikowanie dokumentów 
w celu zatwierdzania i przeglądu

 • Scentralizowane zarządzanie zasobami 
i raportowanie postępu

Korzyści
 • Skrócenie cyklu produkcji dzięki ulep-

szonej komunikacji między klientami, 
działem sprzedaży i operatorami 

 • Oszczędność kosztów i czasu poprzez 
automatyzację zamówień, zatwierdzeń 
i raportowania

 • Podniesienie jakości dzięki skutecznym 
narzędziom do weryfikowania i recen-
zowania przez klienta

3. Zarządzanie procesem zatwierdzania opakowań
WebCenter to platforma do recenzowania i zatwierdzania treści graficznej z każdego miejsca, 
w dowolnym momencie.  Zaawansowane środowisko zatwierdzania i adnotacji, łatwy w 
obsłudze interfejs i inteligentne narzędzia do obsługi opakowań czynią WebCenter najlepszą 
platformą do zarządzania plikami graficznymi i strukturalnymi oraz ich zatwierdzania.

Rozpoczęcie 
zlecenia

Zainicjowanie 
projektu

Utworzenie 
projektu 

graficznego

Uzyskanie 
zatwierdzenia

Przygotowanie 
do druku

...

Najważniejsze cechy
 • Zaawansowane narzędzia online do pod-

glądu i dodawania adnotacji
 • Wyjątkowo realistyczny podgląd makiet 

3D
 • Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika 

z możliwością konfiguracji

Korzyści
 • Redukcja kosztów związanych z proofin-

giem i logistyką o 60% 
 • Oszczędności rzędu 25% na pracy ope-

ratora dzięki wysokiej jakości informacji 
zwrotnych i mniejszej liczbie interwencji

 • Znaczące skrócenie czasu zatwierdzania 
– dni zamiast tygodni 

 • Jednoczesny podgląd i  zatwierdzanie 
struktury i projektu w 2D i 3D

Właściciel marki Operator



Łatwe w obsłudze obszary robocze przepływu pracy usprawniają 
mapowanie złożonych procesów biznesowych i zarządzanie nimi. 

WebCenter oferuje wszystko, co jest potrzebne do skutecznego 
zarządzania procesem – od zarządzania projektami graficznymi 
po cyfrowe zamówienia sprzedaży i procesy zamówień etykiet.  

WebCenter oferuje platformę, która pozwoli 
Ci dopasować wszystkie aspekty procesu: 
od zamówienia do zapłaty. Proces obej-
muje wszystkie etapy – odbiór zamówienia 
z działu sprzedaży lub od klienta, realizację 
i dostawę do klienta. 

Skuteczne zarządzanie procesem oznacza 
większą efektywność. Skutkiem jest wyższy 
poziom zadowolenia klientów oraz jakości 
produktów i dostaw, a także krótszy czas 
wprowadzenia produktu na rynek.

Tworzenie projektów na podstawie sza-
blonów i dynamiczne formularze ułatwiają 
uruchamianie nowych projektów oraz pro-
cesów zamówień i zleceń przy użyciu wstęp-
nie zdefiniowanego przepływu projektu.  

Atrakcyjny inter fejs zadowoli zarówno 
nowych, jak i dotychczasowych użytkow-
ników. WebCenter jest łatwy w użyciu, obsłu-
guje wszystkie typy urządzeń, rozmiary 
ekranów i platformy. WebCenter posiada 
uproszczoną funkcję podglądu umożliwia-
jącą wyeksponowanie grafiki bez ograni-
czenia funkcjonalności. 

Udoskonalony interfejs, wyniki wyszukiwa-
nia na kartach, łatwe do wczytania obszary 
robocze przepływu pracy itd. zwiększają 
komfort użytkowania.

Łatwe w obsłudze obszary robocze przepływu 
pracy umożliwiają mapowanie wszelkich złożonych 
procesów biznesowych i zarządzanie nimi.

Upraszczaj procesy i skracaj czas realizacji

Customizable project request form.



Wyświetlaj podgląd, dodawaj adnotacje 
i porównuj

Porównuj wersje
Aplikacja Viewer pozwala także dokonywać 
pomiarów farb i wymiarów. Istnieje możli-
wość przeglądania historii dokumentów i 
zatwierdzania ich. Jeśli dostępna jest więcej 
niż jedna wersja dokumentu, narzędzie 
do porównywania pokaże różnice. Można 
porównywać wiele wersji różnych dokumen-
tów, osiągając doskonały poziom kontroli 
jakości i wykrywania błędów. 

Monitoruj adnotacje
Narzędzia do adnotacji i podglądu pozwalają 
dodawać komentarze, precyzyjnie wskazy-
wać korekty i wykonywać interakcje z pli-
kami. Funkcja adnotacji rejestruje autorów 
i czas wprowadzenia adnotacji. Przedsta-
wiany jest także status każdej adnotacji.

Porównywanie wersji dokumentów z podkreślaniem 
różnic.

Wspólna praca nad tym 
samym plikiem
Użytkownicy pracują nad tym samym pli-
kiem w identycznym widoku. Dodawane 
komentarze i korekty są widoczne na ekra-
nach użytkowników w czasie rzeczywistym.

Przeglądanie i dodawanie adnotacji do grafik, tabel 
składu produktów spożywczych, kolorów…

Wyjątkowo realistyczny podgląd 3D.

Wyjątkowo realistyczny 
podgląd 3D
Osoby zatwierdzające mogą wyświetlić wyjąt-
kowo realistyczny podgląd makiety 3D opa-
kowania we wbudowanej przeglądarce 3D. 
Takie zasoby 3D można generować z łatwo-
ścią przy użyciu rozwiązań firmy Esko, takich 
jak ArtiosCAD, Visualiser i Studio.

WebCenter pozwala koordynować pracę dzięki łatwym w użyciu narzędziom do podglądu 
i dodawania adnotacji. 

Aplikacja Viewer w programie WebCenter umożliwia wyświetlanie, oznaczanie i zatwier-
dzanie plików CAD, PDF i obrazów w wysokiej rozdzielczości w przeglądarce internetowej. 
Aplikacja obsługuje dokumenty zawierające jedną lub wiele stron oraz dokumenty z impo-
zycją — w tym samym środowisku.



Przeglądaj zasoby...
Przeglądarka zasobów przekształca opro-
gramowanie WebCenter w zaawansowany 
system zarządzania zasobami. 

Przeglądarka zasobów zapewnia bardzo 
intuicyjny sposób monitorowania projektów 
i dokumentów. Układ i sposób nawigacji 
można dostosować w szerokim zakresie. 
Poszczególne zasoby można porządkować 
i klasyfikować.

Proste wyszukiwanie projektów i plików produkcyjnych.

Układ i sposób nawigacji w zaawansowanej przeglądarce 
zasobów można dostosować w szerokim zakresie.

Zarządzaj złożonym 
procesem zatwierdzania
Narzędzia zatwierdzania etapowego umoż-
liwiają automatyzację złożonych procesów 
zatwierdzania. Opcja zarządzania cyklem 
życia produktu pozwala dzielić projekty na 
mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu części, 
co zwiększa wydajność pracy i gwarantuje 
terminowość.

Łatwe porządkowanie 
i szybkie pobieranie danych
Narzędzia wyszukiwania w aplikacji Web-
Center ułatwiają znajdowanie projektów 
i dokumentów dzięki możliwości korzysta-
nia z metadanych. Możliwe jest wyszukiwa-
nie określonych kodów kreskowych, farb, 
projektów strukturalnych dla konkretnego 
rodzaju tektury, specyfikacji projektowych… 

WebCenter umożliwia określanie wyników 
wyszukiwania poprzez zaprojektowanie 
panelu wyszukiwania, a także dodawanie 
filtrów niestandardowych w celu ułatwienia 
obsługi przez użytkowników końcowych. 
Dzięki temu pracownicy mogą f iltrować 
wyniki wyszukiwania według wewnętrz-
nego numeru zlecenia i metody druku, 
podczas gdy klienci będą mogli f iltrować 
wyniki przy użyciu numeru zamówienia, 
typu produktu itd.

Automatyzacja złożonych procesów zatwierdzania 
przy użyciu łatwych w tworzeniu procesów 
zatwierdzania etapowego.



Graficzne pulpity projektowe prezentują czytelne aktualizacje na 
temat postępu projektów.

Automatyczne tworzenie projektów 
graficznych
WebCenter obsługuje kontrolowany i  zautomatyzowany proces 
bezpiecznego i efektywnego zarządzania treścią. Pozwala aktu-
alizować istniejącą grafikę i usprawnia tworzenie wariantów poje-
dynczego produktu. 

Wszyscy uczestnicy procesu korzystają ze wspólnej bazy danych, 
pobierając automatycznie treści tekstowe i inne treści prawne do 
projektu grafiki w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Treść jest nie tylko pobierana z  centralnej bazy danych w celu 
wykorzystania w nowych i istniejących opakowaniach, ale również 
przekazywana razem z grafiką do recenzji i zatwierdzenia. Przepływ 
pracy związany z  treściami jest usystematyzowany, co oznacza, 
że tłumaczenia, teksty prawnicze i regulaminy po zakończeniu są 
poddawane ocenie przez właściwe osoby we właściwym czasie.

Takie rozwiązanie jest zgodne z międzynarodową normą GS1 dla 
komunikacji treści opakowań. 

Wspomaganie recenzji
Lepsza kontrola jakości – z funkcją wspomagania recenzji – opie-
rająca się na integracji oprogramowania Automation Engine (roz-
wiązanie Esko do przygotowania opakowań do druku) za pomocą 
narzędzi GlobalVision, takich jak weryfikacja kodu kreskowego, 
kontrola zapisu alfabetem Braille’a itp.

WebCenter wykrywa błędy w plikach i skraca czas realizacji. Zmniejsz 
nakłady na kontrolę jakości poprzez możliwie najszybsze wykry-
cie błędów.

Usprawnij podejmowanie decyzji
Dodatkowe funkcje umożliwiają podejmowanie skutecznych decyzji 
biznesowych i wymaganych działań.

WebCenter oferuje funkcje raportowania z możliwością dostosowa-
nia. Takie raporty monitorują kluczowe wskaźniki biznesowe (KPI), 
wymagane przez firmę i jej klientów. 

Graficzne pulpity projektowe prezentują czytelne aktualizacje na 
temat postępu projektów. Jest to prosty sposób przekazywania 
aktualnych informacji klientom, działom sprzedaży, przedstawi-
cielom działu obsługi klienta itp.
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WebCenter można płynnie zintegrować 
z rozwiązaniami Esko w zakresie przepływów 
pracy. Jest to prosty sposób udostępniania 
danych, tworzenia projektów, przesyłania 
dokumentów i śledzenia aktualizacji statusu.

Możliwa jest także integracja z aplikacjami 
innych firm. Funkcja ta umożliwia operatorom 
i dostawcom przekazywanie dokumentów 
bezpośrednio do projektu, bez konieczności 
opuszczania preferowanego środowiska. 

Integruj przepływy pracy

Zachowaj bezpieczeństwo i zgodność, 
nawet kiedy korzystasz z chmury

Najważniejsze założenia systemu WebCenter 
to zapewnienie bezpieczeństwa i poufności. 
Twoje dane i pliki są całkowicie bezpieczne. 
Dostęp użytkowników jest oparty na upraw-
nieniach i ograniczony do wstępnie zdefi-
niowanych projektów i dokumentów. Dzięki 
temu właściwe osoby uzyskują dostęp do 
właściwych informacji. 

Oprogramowanie WebCenter można zain-
stalować w lokalizacji f irmy lub jako hosto-
waną aplikację. Hostowane oprogramowa-
nie WebCenter redukuje całkowity koszt 
posiadania i ułatwia integrację z istniejącą 
architekturą IT.

Certyfikaty SSL umożliwiają dalsze podniesie-
nie poziomu bezpieczeństwa. Baza danych 
i serwer aplikacji są bezpiecznie instalowane 
za firmowym firewallem, natomiast serwer 
internetowy zostaje umieszczony w „strefie 
zdemilitaryzowanej”. 

WebCenter mówi w wielu językach. Po prostu 
wybierz język, a oprogramowanie WebCen-
ter zajmie się resztą. WebCenter obsługuje 
następujące języki: angielski, francuski, nie-
miecki, hiszpański, włoski, chiński, japoński 
i tajski. 

www.esko.com/pl
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Klienci

Zapora 
(Firewall)

Zapora 
(Firewall)

HTTP/HTTPS
żądanie

Serwer 
internetowy

Serwer aplikacji Baza 
danych


