
Usando a nuvem  
para melhorar os resultados 
com o Automation Engine
Cinco motivos para mudar para o Automation Engine SaaS
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O Automation Engine da Esko já é referência 
em automação otimizada de fluxo de trabalho 
de pré-impressão. Agora, com o lançamento do 
novo modelo Software-as-a-Service (SaaS) da 
Esko, você pode eliminar problemas e reduzir 
os custos com infraestrutura de TI.

Mas por que mudar?
Veja cinco formas através das quais o 
Automation Engine SaaS pode ajudar você a ter 
mais liberdade no processo de pré-impressão:

1. Fácil acesso e implementação

2. Redução de custos de TI – e dores de cabeça

3. Serviço completo, segurança total

4. Escalabilidade sem esforços

5. Eficiência em termos de custos

Cinco motivos para mudar para o Automation Engine SaaS
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1. Fácil acesso e implementação

Com o SaaS, os usuários podem acessar o sof-
tware online usando o novo modelo de assinatura. 

O Automation Engine SaaS da Esko foi projetado 
especificamente para garantir um acesso fácil e 
uma instalação rápida. Não é necessário um pro-
cesso de implementação: os sistemas de har-
dware, rede e software já estão prontos para o 
uso. Os clientes podem começar a usá-lo em dias, 
em vez de meses.

Os clientes economizam um tempo significativo 
na instalação e configuração, em comparação 
com implementações de softwares tradicionais. 

A implementação mais rápida e fácil de atualiza-
ções e melhorias de software podem trazer ainda 
mais benefícios. Para organizações distantes 
geograficamente, a solução pode ser ainda mais 
útil, dando tranquilidade e permitindo ter certeza 
de que todos os usuários da empresa estejam 
usando a mesma versão de software definida de 
comum acordo.
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2. Redução de custos de TI – e dores de cabeça

O Automation Engine SaaS permite aos clientes reduzir 
custos de TI. Os clientes não precisam gastar com 
instalações de hardware e manutenção de software. 
A Esko gerencia a infraestrutura de TI, que executa o 
software com uma equipe dedicada de operações de 
plataforma. 

Usar o mesmo software em todos os locais é muito 
fácil, e, com o modelo SaaS, não há mais a necessi-
dade de baixar e instalar as versões mais recentes do 
software manualmente em computadores individuais 
quando novas atualizações ou versões forem lançadas.

Todo o controle das versões e manutenção é feito pela 
Esko, com licenciamento e atualizações de software 
na sua organização realizados diretamente pela Esko. 
Isso facilita o gerenciamento do seu ambiente e elimina 
o inconveniente de monitorar sistemas de hardware e 
instalar as atualizações mais recentes do software. 
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3. Serviço completo, segurança total

Como todos os aplicativos em nuvem da Esko, 
o Automation Engine SaaS é um software pro-
jetado para fornecer um alto desempenho para 
os usuários, oferecendo uma infraestrutura 
escalonável e até 99,5% de disponibilidade da 
plataforma.

Como de praxe, a experiência do usuário e satis-
fação do cliente são extremamente importantes 
para a Esko. É por isso que, com um contrato 
de serviço global de 24 horas por dia, 5 dias 
por semana, os usuários do Automation Engine 
SaaS têm acesso a uma equipe dedicada de 
engenheiros de suporte.

Os usuários não precisam se preocupar com a 
segurança da plataforma. Os clientes podem 
escolher onde querem armazenar seus dados, 
e a Esko otimiza a experiência de uso, disponi-
bilizando o software regionalmente em um de 
seus centros de processamento de dados com 
Certificado ISO 27001. Esse armazenamento 
de dados localizado também reduz a latência 
e proporciona uma transferência de dados  
mais rápida.
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4. Escalabilidade sem esforços

O modelo oferece uma flexibilidade incomparável para atender 
à demanda de negócios em constante mudança. A solução SaaS 
reside em um ambiente de nuvem escalonável.  Diferentemente 
do modelo tradicional, com o SaaS, não há necessidade de 
comprar outro servidor ou software. 

O departamento de TI não precisa prever os requisitos de 
infraestrutura com base nas estimativas de crescimento da 
empresa, e os engenheiros não precisam se preocupar com 
o compartilhamento de recursos. Basta ajustar a capacidade 
para incluir usuários adicionais ou diminuir a capacidade para 
reduzir o número, sem a necessidade de investir em hardware 
ou software. Esse recurso traz grandes benefícios em termos 
de gerenciamento de custos, permitindo que você tenha 
sempre uma previsão clara dos custos administrativos e de 
assinatura. 

O modelo oferece uma flexibilidade incomparável para atender 
a demanda de negócios em constante mudança.
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5. Eficiência em termos de custos

Os modelos SaaS reduzem as despesas 
iniciais, pois os custos são distribuídos 
ao longo do tempo através de uma taxa 
de assinatura. O SaaS possui um modelo 
de preços simples, flexível, transparente e 
baseado no usuário. 

Ao implementar uma plataforma SaaS 
baseada em nuvem, as organizações 
podem reduzir as despesas que normal-
mente teriam com atualização de infra-
estrutura e sistemas antigos, e os custos 
operacionais. 

Como o preço inclui uma permissão de 
armazenamento e não há custos adicionais 
de largura de banda, o Automation Engine 
SaaS garante uma redução nos custos 
iniciais e um retorno sobre investimento 
mais rápido para os clientes. 

Com a redução dos custos de TI e de licen-
ciamento através da automação e da ter-
ceirização, o preço é flexível, e o modelo se 
adapta às necessidades, tamanho e cres-
cimento do seu negócio.

Por fim, você ainda tem o benefício de eli-
minar os custos com atualizações de sof-
tware tradicionais, recursos de TI necessá-
rios para implantar essas atualizações ou 
custos gerados pelo tempo de inatividade 
programado. 



Padronize seus processos onde quer que você esteja

Padronize seus processos em todas as filiais – onde quer que elas estejam localizadas – e aumente a produtividade operacional e a 
capacidade, compartilhando trabalhos de maneira rápida e fácil de uma filial para outra. Com o Automation Engine SaaS, você só 
paga pelo que usa, e a manutenção de TI é feita pela Esko. Portanto, você não precisa se preocupar com atualizações de software.

Quer saber mais? Nossos especialistas em automação estão disponíveis agora mesmo para ajudar você a definir fluxos de tra-
balho e melhorar a forma como você trabalha.

Entre em contato com um especialista 
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https://www.esko.com/en/company/contact/contact-us?Type=Software&Product=Automation+Engine

