
Online Ambalaj Varlık ve Süreç 
Yönetimi 

WebCenter

WebCenter, iş süreçlerini, onay döngülerini ve dijital varlıkları yöneten güçlü bir web tabanlı 
yönetim platformudur.
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1. Ambalaj spesifikasyon yönetimi
WebCenter, ambalaj spesifikasyon yönetimi ve gereksinim karşılama için ideal bir 
platformdur. WebCenter’daki dinamik biçimler ve birlikte çalışma araçları ambalaj 
ve baskı tedarik zincirinin tüm paydaşları arasında veri paylaşımının ve iletişimin 
geliştirilmesine yardımcı olur.

WebCenter: Çok yönlü bir çözüm 

Öne çıkan özellikler
 • S on dere ce y ap ı land ı r ı l ab i l i r 

ambalajlama bilgilendirme ve sipariş 
formları

 • Birçok Esko kaynağı ve 3’üncü taraf 
kaynakla entegrasyon

 • Spesifikasyonu bir birlikte çalışma 
süreci haline getiren iş akışı desteği 

Faydaları
 • Daha iyi veri toplama ve sorunsuz veri 

paylaşımı sayesinde kaliteyi arttırır
 • Mevcut verileri yeniden kullanarak ve 

biçimlere zeka katarak spesifikasyon 
hatalarını azaltır

 • Depar tmanlar  ve tedar ikç i ler 
arasındaki iletişimi geliştirir

Spesifikasyon Süreç Onay

Marka Sahibi Operatör



2. Ambalaj üretimin de süreç yönetimi
WebCenter, tasarım, baskı öncesi ve hizmet sağlayıcıları için ideal entegre süreç yönetim siste-
midir. Güçlü iş akışı ve kullanımı kolay süreç yönetim araçları iş süreçlerinizi verimli bir şekilde 
yönetmenize ve ayrıca süreç içindeki gereksiz adımları ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Öne çıkan özellikler
 • WebCenter ve üretim sisteminiz arasında 

otomatik iş oluşturma ve veri paylaşımı
 • Automation Engine, ArtiosCAD ve baskı 

öncesi editörlerle sorunsuz entegrasyon
 • Onay ve inceleme için otomatik belge 

yayınlama
 • Merkezi varlık yönetimi ve i lerleme 

raporları

Faydaları
 • Müşteriler, satış ve operatörler arasında 

gelişmiş iletişim sayesinde daha kısa iş 
geri dönüş süresi 

 • Talepler, onaylar ve rapor oluşturmayı 
otomatikleştirerek maliyet ve zamandan 
tasarruf sağlar

 • Verimli müşteri onaylama ve ön izleme 
araçlarıyla kaliteyi artırır

3. Ambalaj onayı yönetimi
WebCenter, grafik içeriğin her yerden ve her zaman incelenebilmesine ve onaylanmasına 
olanak tanıyan bir platformdur.  Akıllı onay ve not ekleme çerçevesi, kullanımı kolay arabirimi 
ve akılı ambalajlama araçları ile WebCenter, hem grafik dosyaları hem de yapısal dosyaların 
yönetimi ve onaylanması için en iyi platformdur.

Bir talep 
başlatın

Bir proje 
başlatın

Çizim 
oluşturun

Onay  
alın

Repro 
gerçekleştirin

...

Öne çıkan özellikler
 • Güçlü çevrimiçi görüntüleme ve not 

ekleme araçları
 • Hiper gerçekçi 3D model görüntüleme
 • Kullanımı kolay ve yapılandır ı labil ir 

kullanıcı arabirimi

Faydaları
 • Matbu prova baskılarında veya sevkıyat 

maliyetlerinde %60 azalma 
 • Kaliteli geri bildirim ve daha az müdahale 

sayesinde operatör sürelerinden %25 
tasarruf

 • Onay dönüş süresi artık birkaç hafta 
değil birkaç gün 

 • Yapıyı ve tasarımı 2D ve 3D olarak birlikte 
görüntüleme ve onaylama imkanı

Marka Sahibi Operatör



Kullanıcı dostu iş akışı kanvası, karmaşık iş süreçlerinin eşleştirilmesini 
ve yönetilmesini kolaylaştırır. 

Çizim yönetimi, dijital satış talepleri veya etiket sipariş süreçleri; 
WebCenter, sürecinizi verimli bir şekilde yönetebilmeniz için ihtiyacınız 
olan her şeye sahiptir.  

WebCenter platformu, siparişten nakit 
süreçlerine kadar tüm boyutların senkronize 
edilmesini sağlar. Satış departmanı ve 
müşterilerinizden talepler toplamakla başlar 
ve talep müşteriye teslim edilene kadar 
yönetilmesini sağlar. 

Verimli süreç yönetimi daha verimli olmanızı 
sağlar. Bunun karşılığında daha fazla müşteri 
memnuniyeti, ürün kalitesi ve daha kısa 
teslimat ve piyasaya sunum süresi elde edilir.

Şablona dayalı proje oluşturma ve dinamik 
biçimler, önceden tanımlanmış işlem akışıyla 
yeni bir projeye başlamayı, tasarım taleplerini 
ve sipariş sürelerini kolaylaştırır.  

Kullanıcı arayüzü, görsel açıdan, hem 
yeni hem de mevcut kullanıcı lar için 
caziptir. Kullanımı kolay WebCenter, tüm 
cihaz türlerini, tüm ekran boyutlarını ve 
tüm platformları destekler. WebCenter, 
işlevsellikten ödün vermeksizin grafikleri 
vurgulayan basitleştirilmiş bir görüntüleyici 
ile birlikte sunulur. 

Geliştirilmiş arama arayüzü, kart tipi arama 
sonuçları, kolay yüklenen iş akışı kanvası; 
hepsi de kullanıcı deneyimini yepyeni bir 
düzeye yükseltmeye hazır.

Kullanıcı dostu iş akışı kanvası, her tür karmaşık iş 
sürecini eşleştirip yönetmeye olanak tanır.

İş süreçlerinizi sadeleştirin ve iş dönüş süresini 
kısaltın

Özelleştirilebilir proje talep formu.



Görüntüle, not ekle ve karşılaştır

Sürüm karşılaştırma
Viewer kullanıcıların mürekkep bilgilerini ve 
boyutlarını ölçmelerine olanak tanır. Belge 
geçmişine bakabilir ve onaylamada faydala-
nabilirsiniz. Birden fazla sürüm kullanılabilir 
durumdaysa, karşılaştırma aracı farklılıkları 
vurgular. Hatta, farklı belgelerin farklı sürüm-
leri üzerinde karşılaştırma yapma becerisi 
size nihai kalite güvencesi ve hata tespit 
olanağı sunar. 

Not Takibi
Not ekleme ve görüntüleme araçları 
kul lanıcı ların yorumlar eklemelerine, 
düzeltmeleri doğru olarak göstermelerine 
ve dosyalarla etkileşim kurmalarına olanak 
tanır. Not ekleme çerçevesi kimin, neyi, ne 
zaman söylediğini takip eder. Ayrıca her 
notun durumunu da gösterir.

Belgelerin sürümlerini farklılıkları vurgulanmış olarak 
karşılaştırın.

Aynı dosya üzerinde birlikte 
çalışın
Kullanıcılar, tamamen aynı görünümdeki 
aynı dosya üzerinde çalışabilir. Tüm diğer 
kullanıcılar yapılan her yorumu ve düzeltmeyi 
gerçek zamanlı olarak ekranlarında görür.

Grafikler, besleme değerleri, renkleri görüntüleyin ve 
not edin…

Hiper gerçekçi 3D görüntüleme.

Hiper gerçekçi 3D 
görüntüleme
Onaylayıcılar, dahili 3D görüntüleyiciyle 
ambalajın hiper gerçekçi 3D modeline 
bakabilir. Bu 3D varlıklar ArtiosCAD, Visualiser 
ve Studio gibi Esko çözümleri kullanılarak 
oluşturulabilir.

WebCenter, kullanımı kolay görüntüleme ve not ekleme araçları sağlayarak, herkesin aynı 
yerde olmasını sağlar. 

WebCenter’deki yüksek çözünürlüklü Viewer’ı kullanarak CAD dosyalarını, PDF dosyalarını 
ve imaj dosyalarını görüntüleyebilir, işaretleyebilir ve onaylayabilirsiniz. Görüntüleyici tek 
sayfayı, çok sayfayı ve konumlandırma belgelerini aynı görüntüleme ortamında destekler.



Varlıklarınıza göz atın…
Varlık tarayıcı WebCenter’i güçlü bir varlık 
yönetim sistemine dönüştürebilir. 

Varlık tarayıcı, proje ve belgelerinizin izini 
sürmek için son derece sezgisel bir yol 
sunar. Düzen ve yönlendirme son derece 
özelleştirilebilir olduğundan varlıklarınız 
sıralayabilir ve sınıflandırabilirsiniz.

Projelerinizi ve üretim dosyalarınızı kolaylıkla arayın.

Güçlü varlık tarayıcısının düzen ve yönlendirme 
özellikleri özelleştirilebilir.

Karmaşık onay süreçlerinizi 
yönetin
Aşamalı onaylama araçları karmaşık onay 
süreçlerini otomatikleştirmenize olanak tanır. 
Yaşam döngüsü yönetim seçeneğiyle, etkili 
bir yönetim ve zamanında teslimat için pro-
jelerinizi daha küçük ve yönetilebilir görev-
lere bölebilirsiniz.

Kolay organizasyon ve hızlı 
geri getirme
WebCenter’in arama araçları, meta verileri 
temel alarak projeleri ve belgeleri bulmayı 
kolaylaştırır. Belirli bir tür pano veya tasarım 
bilgileri için belirli barkodlar, mürekkepler 
yapısal tasarımlar arayın… 

WebCenter, arama paneli tasarımıyla arama 
sonuçlarını tasarlamanıza ve son kullanı-
cının işini kolaylaştırmak için özel filtreler 
eklemenize olanak tanır. Personeliniz arama 
sonuçlarını şirket içi iş numarası ve baskı yön-
temini temel alarak filtrelerken müşteriniz 
aynı sonuçları, sipariş numarası veya ürün 
tipini vb. temel alarak filtrelesin.

Oluşturması kolay aşamalı onaylamayla karmaşık onay 
süreçlerinizi otomatikleştirin.



Grafik proje panoları projenin ilerlemesi hakkında okunması kolay 
ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlar.

Otomatikleştirilmiş çizim oluşturma
WebCenter, güvenli ve etkili metin yönetimi için kontrollü ve otoma-
tikleştirilmiş bir süreci destekler. Mevcut çizimin güncellenmesine ve 
bir ürünün farklı çeşitlerinin oluşturulmasına olanak tanır. 

Tüm paydaşlar, içerik için ortak bir veritabanı kullanır ve uygunluk 
sağlamak için yazılı beyanları ve mevzuata ilişkin diğer içerikleri oto-
matik olarak grafiklerine ekleyebilir.

Yeni veya mevcut ambalajda kullanılacak metin merkezi bir veritaba-
nından alınır ve inceleme ve onay süreci için artwork ile birlikte yön-
lendirilidir. Metinle ilgili iş akışı bir şablona bağlı olarak ilerler; başka 
bir deyişle çeviriler, mevzuatla ilgili düzenlemeler ve yasal ifadeler 
doğru zamanda doğru kişiler tarafından tamamlanıp gözden geçirilir.

Bu çözüm, ambalaj içeriği iletişimine yönelik global standart olan 
GS1 ile uyumlu. 

Bilgisayar destekli gözden geçirme
Gelişmiş Kalite Kontrolü -Bilgisayar Destekli Gözden Geçirme özel-
liği ile birlikte – Automation Engine’in (Esko’un ambalaj baskı öncesi 
sunucusu) barkod doğrulama ve Braille kontrolü gibi GlobalVision 
araçları ile entegrasyonuna dayanır…

WebCenter, dosyalardaki hataları algılayarak iş dönüş süresini kısaltır. 
Hataları sürecin olabildiğince erken evrelerinde tespit ederek Kalite 
Güvencesi sürecinin yükünü azaltın.

Karar alma sürecini geliştirin
Ek işlevler etkili iş kararları almanıza ve gerektiğinde uygun eylemleri 
gerçekleştirmenize olanak tanır.

WebCenter özelleştirilebilir rapor oluşturma becerileri sunar. Bu 
raporlarla, işiniz ve müşterilerinizin talep ettiği Anahtar Performans 
Göstergelerini (KPI) takip edebilirsiniz. 

Grafik proje panoları projenin ilerlemesi hakkında okunması kolay ve 
gerçek zamanlı güncellemeler sağlar. Müşterileriniz, satış, CSR (Müşteri 
Hizmetleri Temsilcileri) ekiplerinin bilgilendirilmesi oldukça kolaydır.
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WebCenter, Esko’nun iş akışı çözümleriyle 
sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu şekilde 
verileri paylaşmak, projeler oluşturmak, 
belgeleri yüklemek ve durum güncellemelerini 
takip etmek kolaydır.

Ayr ıca 3 ’üncü taraf  uygulamalar ıy la 
entegrasyon sağlar.  Bu entegrasyon, 
operatörlerin ve tedarikçi lerin kendi 
ortamlarından ayrı lmaksızın belgeleri 
doğrudan projeye yüklemelerine olanak verir. 

İstemciler

Firewall Firewall

HTTP/HTTPS
talep

Web Sunucusu Uygulama 
Sunucusu

Veritabanı

İş akışlarına bağlanın

Güvenliğinizi ve uyumunuzu koruyun; bulutta bile

WebCenter, güvenliğe ve gizliliğe öncelik 
tanır. Verileriniz ve dosyalarınız tamamen 
güvendedir. Kullanıcı erişimi izin tabanlıdır ve 
önceden tanımlanmış projeler ve belgelerle 
sınırlandırılmıştır. Böylece doğru kişiler doğru 
bilgilere erişim sağlayabilir. 

WebCenter  tes is in izdek i  s is temlere 
kurulabilir veya bir uygulama olarak bulut 
üzerinden sunulabilir. Bulut üzerinden 
sunulan WebCenter hem toplam sahip olma 
maliyetinizi düşürür ve hem de mevcut BT 
mimarinizle daha kolay entegre olur.

Güvenli SSL sertifikaları kullanarak daha fazla 
güvenlik önleminden de faydalanabilirsiniz. 
Veritabanı ve uygulama sunucusu, güvenlik 
duvarınızın ardına güvenli bir şekilde kurulur; 
web sunucusu ise askerlerden arındırılmış 
bölgeye (DMZ) kurulur. 

WebCenter birçok dil konuşur. Dilinizi seçin 
ve gerisini WebCenter’a bırakın. İngilizce, 
Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, 
Çince, Japonca ve Tayca: WebCenter hepsini 
konuşur. 
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