
Optimum ve sürdürülebilir ambalaj
lojistiği için yazılım

Ambalaj tasarımınızı nakliye için optimize ederek kârlılığınızı artırın. Cape 
Pack paletleme yazılımı ve ArtiosCAD strüktürel tasarım düzenleyicisi gibi 
iki lider yazılım aracı arasındaki yazılım sinerjisinden faydalanın.

Optimum ve sürdürülebilir ambalaj lojistiği için yazılım  



Strüktürel tasarım düzenleyicisi ArtiosCAD 
ile bir kutu tasarlayın. Cape Pack paletleme 
yazılımı, en iyi palet yükü şemasını otomatik 
olarak belirler ve ArtiosCAD’e geri gönderir.

Alternatif olarak, Cape Pack birincil amba-
laj, düzenleme ve nakliye kutusu için doğru 
ebatları belirledikten sonra bunlar Artios-
CAD’a aktarılır ve burada otomatik olarak 
tasarlanır.

Maliyetleri azaltır, 
kârlılığı artırır
Yazılım entegrasyonu, ürününüzün yara-
tılmasından mağaza raflarına ulaşmasına 
kadar maksimum kârlılık ve sürdürülebilirlik 
için en ideal çözümü garanti eder.

Ambalajın tasarım evresinde optimize edil-
mesi hem malzeme maliyetlerini azaltır hem 
de palet yükü başına ürün miktarını artırır.

Karbon ayak izini azaltın
Bu, hem kârlılığınızı önemli ölçüde artıracak 
hem de kamyon dolaşımını, yakıt tüketimini 
ve karbondioksit miktarını azaltarak çevreye 
faydal olacaktır.

Ambalaj tasarımı ve paletleme için entegre bir 
çözümün avantajları

 � ArtiosCAD, Cape yazılımıyla bağlantı kurarak paletleme 
konfigürasyonlarını çok çabuk bir şekilde belirliyor. Bir projede 
elyaf miktarını azaltarak %15-20 düzeyinde tasarruf elde 
ettik. Ayrıca paletlemede de verimliliği %10-15 düzeyinde 
artırdık. Toplamda yaklaşık %30’luk bir tasarruf sağladık.
ROD GOUDREAU, İŞ GELIŞTIRMEDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI, ABBOTT-ACTION, ABD



Ambalaj tasarımından 
ideal palet planına

Optimum palet planından en 
uygun ambalaj tasarımına

ArtiosCAD’un zengin tasarım 
standartları kütüphanesin-
den, amacınıza tam olarak 
uyacak bir kutu tasarımı 
oluşturun.

Dış nakliye kutusunun tar-
zını ArtiosCAD’ın standart 
kütüphanesinden seçin.

Cape Pack, ArtiosCAD’den 
aldığı bilgiler ışığında birkaç 
saniye içinde 40 adete kadar 
olası palet planı sunar.

İstif lenmiş kutuların palet 
üzerin nasıl görüneceğini 
graf ik çizimleriyle birlikte  
Ar tiosCAD’de 3D olarak  
görün.

Dilerseniz, optimum paket 
yükünün belirlenmesi için 
düzleştirilmiş haldeki kutu-
ları ArtiosCAD’den Cape’e 
gönderin. ArtiosCAD, kullanı-
cının Cape’te yaptığı seçime 
göre nakliye kutusunu oto-
matik olarak oluşturur.

Kutunun ve nakliye aracı-
nın boyutlarını Cape Pack’e 
girerek işe başlayın. Yazılım, 
uygun paletleme seçenek-
lerini hesaplayacaktır.

Seçtiğiniz palet şemasını 
ArtiosCAD’e gönderdiğinizde, 
yazılım birincil paketin ve 
nakliye aracının strüktürel 
tasarımını otomatik olarak 
oluşturur.

ArtiosCAD’de palet planının 
3D görüntüsüne bakın.

Grafik tasarımı tamamlayın.
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Müşterilerinize, sınıfının en iyi raporlama özelliklerini sunun.

Cape Pack yükleme raporlarını ve meta verileri 
doğrudan WebCenter’a gönderir.

Raporlama ve veri depolama

WebCenter, tüm ambalaj varlıkla-
rınızı yöneten, eşsiz ve güçlü bir 
web tabanlı platformdur. 

WebCenter ile küresel işletmeler 
tüm ambalaj verilerine ve yükleme 
planlarına diledikleri zaman dile-
dikleri yerden erişebilir.

Cape’teki tüm paletleme verileri ve görüntüleri 
ile ArtiosCAD’deki strüktürel tasarım detaylarını 
birleştirerek tam entegre raporlar hazırlayın.
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