
Cinco razões para você 
turbinar seu departamento 
de design CAD
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Gostou da ideia? Está na hora de fazer um 
upgrade. O ArtiosCAD da Esko já facilita a 
vida dos seus designers e da sua empresa. 
E agora, você tem a oportunidade de faci-
litar ainda mais otimizando seu processo de 
design CAD e eliminando desperdícios com 
o ArtiosCAD Enterprise. 

Mas por que fazer essa mudança? Porque 
assim, você pode otimizar as atividades da 
sua equipe de desenho estrutural. Veja cinco 
razões para você turbinar seu departamento 
de design CAD.

Crie designs melhores, com mais rapidez e  
colaboração descomplicada entre equipes
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1. Melhore a produtividade da sua equipe com 
relatórios de KPIs em tempo real 

A sua equipe tem profissionais fantásticos, 
mas sempre é possível melhorar. Como você 
sabe se os designers estão trabalhando nos 
projetos dos clientes mais valiosos? Quais 
representantes de vendas estão fazendo 
mais solicitações de designs ou de amos-
tras? Que porcentagem dessas solicitações 
é convertida em pedidos? Você pode usar 
esses dados para realocar a carga de tra-
balho a fim de otimizar o desempenho da 
sua equipe de design criativo? 

Medir criatividade e produtividade é difícil, 
e você provavelmente terá dificuldades 
para mapear o impacto das suas equipes de 
criação.

Qual é a solução? Você pode usar KPIs (indi-
cadores-chave de desempenho) em tempo 
real para avaliar o desempenho das equipes 
de criação, com painéis integrados com 
métricas como o número de designs por 
cliente, por representante de vendas e por 
designer. Esses indicadores fornecem rela-

tórios em painéis em tempo real, e você 
pode exportá-los para o Excel como relató-
rios personalizados. Tudo isso está dispo-
nível no ArtiosCAD Enterprise.

Você pode avaliar facilmente quais clientes 
ou representantes de vendas estão gerando 
mais demanda para determinados desig-
ners, qual é o retorno sobre o investimento 
de tempo e se o trabalho precisa ser redis-
tribuído para designers subutilizados. Com 
um clique, você pode criar relatórios de 
gerenciamento para designs e amostras 
produzidos por cliente, gerente de contas e 
designer. 

Você pode monitorar essas métricas para 
monitorar a produtividade geral da sua 
equipe de design criativo, identificar gar-
galos e ineficiências facilmente e garantir 
que os prazos sejam cumpridos.
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2. Simplifique o gerenciamento de TI e reduza custos

O gerenciamento de arquivos é um dos prin-
cipais desafios para os departamentos de 
design CAD da sua empresa? Isso não acon-
tece apenas com você. O legado do geren-
ciamento de arquivos e informações de 
banco de dados é divergente e desconec-
tado. Por isso, é muito fácil perder informa-
ções e arquivos de trabalho, e os custos com 
manutenção são altos. Além disso, a res-
ponsabilidade de gerenciar a manutenção 
e o armazenamento/organização dos dados 
geralmente recai sobre o seu departamento 
de CAD. 

O ideal é aliviar esse fardo. Com o ArtiosCAD 
Enterprise, você pode transferir a carga dos 
requisitos de servidor CAD e do gerencia-
mento de banco de dados para a solução 
em nuvem da Esko – sem a necessidade 
de hardware e equipamento de servidor no 
local para todas as informações de banco 
de dados e armazenamento CAD. 

Você também pode reduzir significativa-
mente as despesas gerais de manutenção de 
TI operando com uma plataforma baseada 
em nuvem. A equipe de operações de pla-
taforma dedicada da Esko será responsável 
por toda a manutenção, e a Esko fornecerá 
o licenciamento e as atualizações de sof-
tware diretamente para a sua empresa. 
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3. Elimine os silos organizacionais e  
centralize o controle 

Saber que você tem a versão mais recente 
e aprovada do design é fundamental. As 
equipes precisam reduzir o risco de erros 
que resultam do trabalho em arquivos CAD 
errados ou do recebimento tardio de infor-
mações importantes. É possível evitar esses 
problemas de gerenciamento de dados que 
resultam em retrabalho ou erros dispendiosos 
de fabricação e, por fim, em atrasos no lança-
mento de produtos no mercado. 

As equipes de design CAD enfrentam uma 
série de desafios e complexidades no tra-
balho, que incluem um número e frequência 
crescentes de projetos, somados à neces-
sidade de trabalhar com colegas em vários 
locais diferentes. Além disso, elas ainda 
perdem um tempo valioso buscando arquivos 
diferentes para começar um projeto ou ten-
tando encontrar a versão mais recente do 
arquivo aprovado. Também precisam admi-
nistrar a transferência de arquivos entre 

os departamentos de desenho estrutural e 
artes e os fornecedores externos.

Com um banco de dados centralizado 
para os projetos, você pode gerenciar os 
arquivos com eficácia e usá-los de maneira 
adequada. Com o ArtiosCAD Enterprise, 
você pode armazenar, encontrar, visualizar 
e usar arquivos digitais com rapidez e faci-
lidade. Você pode compartilhar conteúdo, 
materiais de apoio e arquivos de modo fácil 
e instantâneo com todos os envolvidos, 
onde quer que estejam. Seus arquivos 
também podem ser protegidos e contro-
lados por meio de um controle de acesso de 
usuário avançado e configurável. 

Com um banco de dados centralizado, sua 
equipe pode contar sempre com as infor-
mações corretas em um único local central.
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4. Reúna os interessados apresentando 
a mesma versão dos fatos

Um dos maiores problemas que atrasa o lan-
çamento de produtos no mercado é a falta 
de comunicação. A criação de embalagens 
de boa qualidade requer uma excelente 
comunicação e trabalho em equipe, o que 
exige esforço e planejamento. Todo esse 
esforço pode exaurir o processo criativo, 
afetando a produtividade e os resultados.

As equipes de design precisam de uma 
comunicação rápida e eficaz entre seus 
membros para trabalhar com mais efici-
ência. Isso pode significar resolver mal-
-entendidos ou falta de comunicação entre 
as equipes internas ou com envolvidos 
externos.

Não seria mais fácil se todos os envolvidos 
tivessem acesso online para visualizar 
projetos de CAD, dados, arquivos, status 
dos trabalhos e etc.? E os clientes, desig-
ners, vendedores e CSRs (representantes 
de atendimento ao cliente) poderiam ter 
acesso em tempo real a um banco de dados 

único, centralizado, seguro e baseado na 
nuvem. O ArtiosCAD Enterprise transforma 
tudo isso em realidade. Não apenas auto-
matizando processos de negócios para 
eliminar desperdícios, mas também permi-
tindo que os gerentes verifiquem instanta-
neamente o status dos designs e ajudando 
todos as partes a se manterem atualizadas 
sobre os projetos em tempo real.

Por exemplo, sempre que um designer 
altera ou edita um design CAD 3D, todos os 
membros da equipe de design veem o resul-
tado instantaneamente. 

Com uma visibilidade maior dos projetos, 
você pode utilizar melhor os recursos e, ao 
mesmo tempo, impulsionar a qualidade e a 
eficiência em todo o processo.
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5. Crie e trabalhe em equipe de onde estiver 

Para as equipes de design, criar artes em 
um mundo remoto pode ser um desafio, 
bem como desenvolver e manter uma cul-
tura colaborativa à distância. A separação 
física pode facilmente gerar interpretações 
equivocadas e mal-entendidos. 

O espaço de trabalho digital e a central con-
tidos no ArtiosCAD Enterprise fornecem 
um lugar onde as equipes podem conversar 
sobre os projetos e colaborar em tarefas 
específicas, independentemente da sua 
localização física no mundo. Os designers 
podem trabalhar a partir de qualquer lugar 
com acesso remoto e offline completo ao 
banco de dados CAD, relatórios, modelos, 
empresas e configurações individuais de 
usuário.

A plataforma também serve como um repo-
sitório central para todos os arquivos essen-
ciais e oferece um avançado sistema de 
controle de versão que permite a repetição 
criativa sem perder o trabalho anterior e a 
capacidade de fazer anotações para manter 
os stakeholders atualizados sobre todas as 
alterações feitas. 

Quando os projetos são finalizados e apro-
vados, sua equipe de design pode transfe-
ri-los para a produção sem adivinhações, 
graças ao banco de dados em nuvem cen-
tralizado, economizando tempo e reduzindo 
frustrações.



esko.com/artioscad-enterprise

Quer saber mais?
Nossos especialistas estão disponíveis para trabalhar com 
você e ajudar a aumentar a eficiência e a produtividade 
das suas equipes de design CAD.  

Nossa visão é sincronizar e centralizar o controle 
de todos os processos de desenvolvimento de 
embalagens em todos os nossos locais, deixando 
para trás a era de soluções isoladas, lentas e de 
alto custo que não se comunicavam.

 – Hardy Hull, Gerente do Centro de Desenvolvimento,  
Thimm Verpackung GmbH, Alemanha
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https://www.esko.com/pt/products/artioscad/enterprise

