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BESZÁLLÍTÓK

Esko Content-Management

Online csomagolástechnikai menedzsmentrendszerét folyamatosan fejleszti az Esko.
WebCenter 16 work-flow-ja a csomagolóanyagok nyomófoma-készítésének felügyeletét, illetve
nyomtatási jóváhagyását végzi. A legújabb tartalommenedzsment-fejlesztések
tovább bõvítik a grafikai szolgáltatások széles skáláját.
mákba történõ újbóli felhasználás esetén,
ami különösen elõnyös több telephelyes
üzemeltetés esetén.
A WebCenter 16 teljesen HTML5támogatású, PC-krõl, tabletekrõl, okostelefonokról egyaránt elérhetõ. Teljes
mértékben ésszerûsíti a csomagolóanyaggyártást, a felhasználó által generált pontos adatokat automatikusan konfigurálja
és integrálja a különbözõ digitális táblázatokba, csakúgy, mint a MIS- vagy
az ERP-rendszerek információs adatait.
A külsõ és belsõ résztvevõk az adott rendszeren belül optimálisan végezhetik el az
ellenõrzéseket, kommentálhatják és jóváhagyhatják a folyamatokat.
Gyakorlati tapasztalatok alapján egy csomagolás megváltoztatása 60-90 napos
átfutást is igénybe vett, ami a WebCenter
16 segítségével 21 nap alá csökkenthetõ.
Egy másik megrendelõ esetén a régi háromhetes folyamat három napra csökkent.
A WebCenter 16 SaaS szoftverszerviz
formában is elérhetõ, mely esetben a felhasználóknak semmiféle saját IP-hátteret
nem kell mûködtetniük. A WebCenter 16
fejlesztésnél figyelembe vették a GAMP5
ajánlásokat is, így a gyógyszer-, az italés az élelmiszeripar megrendelõinek igényeit egyaránt kiszolgálják, de tartalmazzák az amerikai FDA-, illetve az európai
EMA-elõírásokat is.

lõször a drupa 2016-on mutatta be
WebCenter 16 programcsomagját
az Esko. Az ezt követõ két hónapban
a felhasználók 30%-a upgrade-elte WebCenter programját. Az új tartalommenedzsment-funkcióknak köszönhetõen a
csomagolóanyagok grafikai munkáinál a
különbözõ tartalmi részeket automatikusan kapcsolják a layouthoz, így a kivitelezési folyamat 50%-kal is gyorsabb lehet.
Mindez egyszerûbbé és gyorsabbá teszi
több változat elkészítését és nyilvántartását, a jóváhagyási ciklusok száma és ideje
egyaránt csökken. A szövegek és fordításaik ismét felhasználhatók, a nyomóformák minõség-ellenõrzésének automatiz-
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musai akár 30%-kal is csökkenthetik a
termelési költségeket. A szoftver szabványosítja a kommunikációt, ami hibalehetõségek egész sorát küszöböli ki.
A Global Vision szoftvercég programja
segítségével történik az automatikus felügyelet, ahol ellenõrzik a képaláírásokat,
a vonalkódokat, a szövegeket és a jogi
elõírásokat is. Ez a rendszer veszélyes hibákat küszöböl ki, amelyeknek jelentõs
költségvonzatai is adódhatnak, és mindez
a minõség-ellenõrzés része.
Különbözõ objektumokat gyorsan lehet
kerestetni, így akár több száz felhasználó
több ezer projektje érhetõ el, illetve importálható és exportálható a nyomófor-
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