
Software de
Automação

Soluções poderosas e versáteis para a 
decoração de produtos
O PulseID permite a automação da personalização para 
bordados, impressão digital, laser, entre muitos outros.

Mecanismo avançado de pontos e vectores
O PulseID utiliza algoritmos sofisticados que asseguram 
a qualidade e consistência em todos as peças.

Automação do processo de produção
Aumente a eficiência da sua produção ao automatizar 
os processos, ao mesmo tempo que elimina os erros 
e mantém uma qualidade constante.

Renderização de texto e modelos
O sistema está conectado com os desenhos. O PulseID 
cria automaticamente os ficheiros para 
personalização em segundos, diretamente do browser.

Relatórios detalhados
Através do painel conseguirá comandar e analisar a sua 
produção, com dados como a produtividade de cada 
máquina e operador. 

Funcionamento remoto
O PulseID funciona através de servidor, pelo que 
conseguirá analisar a sua produção a partir de 
qualquer local.



PulseID Automação de
Personalização
Padronize o seu processo de trabalho e elimine 
custos associados a erros manuais. O 
software PulseID Automation lê as 
encomendas diretamente do sistema existente, 
criando ficheiros de qualidade profissional 
diretamente dos dados do computador ou 
através de formulários online. Os mecanismos 
do PulseID foram desenvolvidos especifica-
mente para alto volume de personalização, e 
oferecem automação personalizada para 
qualquer negócio de decoração.

Os desenhos personalizados são gerados 
automaticamente, com base nas regras que a 
sua empresa definir, e a opção de 
pré-visualização permite aos clientes aprovar o 
ficheiro antes de ser produzido. Combine este 
método automático com a leitura de um 
simples código-de-barras para aumentar 
significativamente a produtividade do operador, 
ao mesmo tempo que o habilita a operar várias 
máquinas em simultâneo.

O PulseID Automation integra-se no seu 
sistema de encomendas atual. 
É completamente escalável e acompanha o 
crescimento do seu negócio.

PulseID SaaS
O software PulseID como um serviço (SaaS) 
funciona mediante subscrição, e permite a 
negócios de qualquer tamanho automatizar o 
seu processo de personalização. Com o 
PulseID SaaS, os seus desenhos e modelos 
personalizáveis são guardados de forma 
segura pela Pulse na nuvem, que trata da 
renderização por si. O PulseID SaaS utiliza o 
mesmo mecanismo da tecnologia PulseID.

O modelo de pagamento anual para o PulseID 
SaaS reduz bastante os seus custos e entrega 
uma solução de automação rentável sem as 
complicações de alojamento e manutenção.
O PulseID SaaS é a introdução perfeita para o 
mundo da automação.

A Pulse reconhece que cada negócio tem as 
suas necessidades, e desenvolveu este 
software para servir todo o tipo de diferentes 
necessidades. O software de personalização 
PulseID está já implementado em diversos 
negócios, nomeadamente com bordados, 
impressão digital, laser, entre outros. O PulseID 
SaaS ajudará dará um excelente impulso à 
produtividade e rentabilidade da sua empresa.

PulseID Toolkit
A Pulse desenvolveu uma poderosa Interface 
para Programação da Aplicação de 
renderização de bordados, impressão digital, 
gravação e desenhos gráficos (vectores). O 
PulseID Toolkit habilita às empresas adicionar 
funcionalidades de bordados e impressão 
digital às suas aplicações.

Com o Toolkit, poderá produzir, manipular e 
apresentar desenhos personalizados para cada 
produto. O PulseID Toolkit pode também ser 
implementado nas aplicações já existentes na 
empresa, permitindo que programe o processo 
de produção consoante o que pretender.

O PulseID Web API é uma expansão para o 
PulseID Toolkit que renderiza bordados, 
impressão digital e vectores online. Permite-lhe 
construir uma interface personalizada com os 
mecanismos da Pulse. Com o PulseID Web API, 
muitas empresas adicionaram a decoração de 
vestuário à sua loja online, verificando um 
aumento significativo na eficiência e uma 
redução nos custos de produção.

PulseID Automação 
do Processo de Trabalho
O painel de controlo exibe relatórios detalhados 
das máquinas, desenhos, e eficiência do 
operador, assegurando assim a maior 
produtividade possível. O PulseID Workflow 
Automation permite-lhe gerir de forma eficiente 
a sua produção, verificar a quantidade de 
pontos por minuto, quebras de linha, tempo de 
alteração entre peças, entre muitos outros. O 
sistema de relatórios é escalável: pode ser 
aplicado em negócios de qualquer tamanho, e 
cresce em simultâneo com ele.

Os relatórios podem ser exportados em .XLS 
ou acompanhados online. O PulseID online é 
muito intuitivo de utilizar, e é atualizado ao 
minuto.
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PulseID Maintenance
Ao optar pelo Plano de Manutenção do PulseID, assegura que o 
seu software PulseID estará sempre atualizado, e que está 
apenas a uma chamada telefónica de distância da equipa de 
suporte. As novas funcionalidades desenvolvidas para a sua 
versão do PulseID ou resolução de erros serão disponibilizados 
sempre em primeira mão. Estas atualizações podem incluir 
desenvolvimentos dentro do software, incluíndo o Mecanismo de 
Servidor, o Administrador e as conexões com as máquinas. O 
PulseID Maintenance inclui formação adicional para 
colaboradores e formações para os novos desenvolvimentos.

Licença PulseID sempre atualizada na 
versão mais recente.

Planeamento estruturado da Pulse para 
assegurar uma instalação eficiente.
Acesso ao código base e sites de 
formação para desenvolvimento interno.

Formação extensa para todos os 
colaboradores

Correções específicas para cada 
utilizador.

Atualizações para o sistema operativo 
do servidor Windows™.

*aplicam-se taxas adicionais

Suporte em horário normal e ilimitado 
por email. Possível acesso 24/7*

Acesso a servidores de backup
dedicados à recuperação de erros. 
Assistência integrada

O PulseID é atualizado regularmente, pelo que é importante ter 
sempre a última versão em funcionamento. Subscreva o PulseID 
Maintenance para assegurar que está a retirar o máximo proveito 
do seu software de Automação.
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