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A engenharia impulsiona a inovação dos produtos criando novos 

designs e configurações para atender às necessidades de um 

mercado em constante mudança. O 2020 Insight torna mais 

rápido e fácil inovar com ferramentas de design e automação que 

permitem aumentar suas ofertas de produtos sem adicionar 

sobrecarga à sua organização. Modelos de produto pre-

parametrizados podem ser usados e reutilizados para criar muitas 

linhas de produtos a partir de relativamente poucos modelos de 

engenharia. A automação da geração de dados de fabricação e 

códigos CNC garante uma produção precisa sem intervenção 

manual. O 2020 Insight integra processos de engenharia com 

vendas e produção para transformar o processo de ponta a ponta. 

 

Torna mais fácil a inovação de seus produtos. 
 
Crie armários, balcões, módulos e muito mais usando um 

configurador de engenharia avançado que acelera o time to 

market para novas linhas ou configurações de produtos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilita o suporte aos revendedores. 
 
Melhore a experiência do revendedor e agilize o processamento 

de pedidos, fornecendo catálogos de produtos configuráveis ao 

vendedor para que ele possa ofertar produtos que atendam às 

necessidades do cliente.  

 
 
 
 
 

Benefícios   
Facilitar o processo 

de desenvolvimento 

de novos produtos 
 
Simplifique o processo de 

desenvolvimento de produtos com 

base em uma biblioteca de dados 

reutilizável para garantir que os novos 

produtos se ajustem à sua capacidade 

de fabricação. 
 
Aumentar a produção 

de produtos sob medida 

Permite aumentar a produção de 

itens sob medida sem aumentar a 

sobrecarga de engenharia com um 

configurador de produto que 

automatiza a geração de dados para a 

produção. 
 
Diminuir o time to market  
Modelos de engenharia 

configuráveis podem ser reutilizados 

para oferecer suporte a uma ampla 

gama de catálogos e linha de 

produtos para lançar novos produtos 

rapidamente. 
 
Aumentar a produtividade  
Ferramentas de projeto flexíveis e 

recursos de manufatura automatizada 

reduzem as etapas manuais necessárias 

para dar vida às ideias de seus clientes. 

 

 
 
 

2020spaces.com/2020Insight 



 

Facilita a geração de especificações do produto. 
 

Produza desenhos 2D e 3D automaticamente para serem usados pelas 

equipes de vendas, fabricação e entrega para uma visão consistente 

do produto desde o pedido até a instalação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facilita a modificação de produtos existentes. 
 

Defina e atualize seus produtos dinamicamente, tornando o 

processo de alteração mais eficiente, atendendo as necessidades 

de clientes, fornecedores ou de mercado. 
 

 
 

Recursos 
  

Configurador de produto 
 
Gere automaticamente desenhos 2D 

e 3D, dados de manufatura e custos 

em segundos, usando um único 

aplicativo. 
 

Automação de engenharia 
 
Crie automaticamente estruturas de 

produto, código CNC, desenhos de 

peças, dados de processamento de 

superfície e borda e desenhos de 

montagem para agilizar a produção. 
 

Engenharia para sob medida 
 
Permita resposta imediata do time de 

engenharia para o atendimento de 

pedidos de sob medida sem comprometer 

a eficiência, usando o processo de fluxo de 

trabalho de engenharia personalizado 

integrado no software. 

 

Produção padronizada 
 
Parametrizações no software permitem 

que produtos completamente 

customizados sejam produzidos 

utilizando seus processos padrão, 

implementando regras de processo que 

são adaptáveis o suficiente para 

responder às mudanças do produto. 
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