
Oprogramowanie do optymalnej i
zrównoważonej logistyki opakowań

Zwiększ zyskowność, optymalizując projekty opakowań pod kątem transportu. 
Skorzystaj z synergii dwóch wiodących rozwiązań: oprogramowania do 
paletyzacji Cape Pack i edytora do projektowania strukturalnego ArtiosCAD.

Określanie właściwego rozmiaru oraz projektowanie 
opakowań zbiorczych i układu palet przy użyciu 
oprogramowania Cape Pack i ArtiosCAD 



Projektuj opakowania zbiorcze w edytorze 
do projektowania strukturalnego ArtiosCAD. 
Oprogramowanie do paletyzacji Cape Pack 
automatycznie określa najlepszy schemat 
ładowania palet i przesyła go z powrotem 
do programu ArtiosCAD.

Program Cape Pack umożliwia też określe-
nie właściwego rozmiaru opakowania jed-
nostkowego, rozmieszczenia i opakowania 
wysyłkowego oraz przesłanie tych danych 
do programu ArtiosCAD w celu automa-
tycznego zaprojektowania.

Zredukuj koszty, 
zwiększ zyskowność
Integracja oprogramowania to idealne roz-
wiązanie gwarantujące maksymalną zyskow-
ność i zgodność z wymogami środowisko-
wymi – od projektu opakowania po moment, 
gdy trafia ono na półki sklepowe.

Optymalizacja opakowań na etapie projekto-
wania redukuje koszty materiałów i pozwala 
zwiększyć ilość produktów na palecie.

Zredukuj poziom emisji 
związków węgla
Nie tylko podniesie to znacząco Twoją 
zyskowność – obniży też przebiegi pojaz-
dów, zużycie paliwa i emisję CO2, a to pozy-
tywnie wpłynie na środowisko.

Zalety zintegrowanego rozwiązania do 
projektowania opakowań i paletyzacji

 � ArtiosCAD łączy się z oprogramowaniem Cape w celu 
szybkiego określania konfiguracji paletyzacji. Obniżyliśmy 
koszty projektu o 15–20% poprzez redukukcję wykorzystania 
włókna. Podnieśliśmy także efektywność obsługi palet o 
10–15%. Ogólne oszczędności wyniosły około 30%.
ROD GOUDREAU, WICEPREZES DS. ROZWOJU BIZNESOWEGO, ABBOTT-ACTION, USA



Od projektu opakowania do 
idealnego schematu palety

Od optymalnego schematu 
palety idealnie dopasowany 
projekt opakowania

Przygotuj idealne opako-
wanie zbiorcze, korzystając 
z rozbudowanej biblioteki 
standardów projektowania 
w programie ArtiosCAD.

Wybierz styl zewnętrznego 
opakowania transpor to -
wego z biblioteki standar-
dów ArtiosCAD.

Na podstawie danych z pro-
gramu ArtiosCAD oprogra-
mowanie Cape Pack w ciągu 
kilku sekund przedstawia 
nawet 40 możliwych sche-
matów palet.

W programie Ar tiosCAD 
wyświetl w trzech wymia-
rach opakowania ułożone 
na palecie, łącznie z grafiką.

Możesz też wysłać płaski 
schemat rozłożonego opako-
wania z programu ArtiosCAD 
do oprogramowania Cape, 
aby zdefiniować optymalne 
ładowanie palet. ArtiosCAD 
automatycznie tworzy zbior-
cze opakowanie transpor-
towe na podstawie wyboru 
użytkownika w oprogramo-
waniu Cape.

Rozpocznij od zdefiniowania 
wymiarów pudełka i opako-
wania transportowego w 
oprogramowaniu Cape Pack. 
Program obliczy odpowied-
nie opcje paletyzacji.

Wyeksportuj wybrany sche-
mat palety do programu 
ArtiosCAD i automatycz-
nie utwórz plik projektu 
struk turalnego dla opa-
kowania jednostkowego i 
transportowego.

W programie Ar tiosCAD 
wyświetl w trzech wymia-
rach schemat palety.

Dokończ projekt graficzny.
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Zaprezentuj klientom najlepsze w swojej klasie raporty.

Oprogramowanie Cape Pack wysyła raporty dotyczące 
ładowania i wszystkie metadane bezpośrednio do 
systemu WebCenter.

Raportowanie i 
przechowywanie danych

WebCenter to wyjątkowa, zaawan-
sowana platforma internetowa do 
zarządzania wszystkimi zasobami 
opakowań.

Korzystając z systemu WebCen-
ter, globalne organizacje mogą w 
dowolnym momencie i miejscu uzy-
skać dostęp do wszystkich danych 
opakowań i schematów ładowania.

Projektuj w pełni zintegrowane raporty, które łączą 
wszystkie dane paletyzacji i widoki oprogramowania 
Cape ze szczegółami projektu strukturalnego z 
programu ArtiosCAD.  
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