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Comunicado de imprensa 

AutoForm na Nuvem 

Wilen bei Wollerau, Suíça, terça-feira, 27 de agosto de 2019: A AutoForm Engineering 
GmbH, fornecedor líder e de soluções de software para a indústria de conformação de 
chapas metálicas, anuncia um novo serviço, o AutoForm na Nuvem. Tanto os clientes 
antigos como os novos agora têm acesso flexível e baseado em navegador à tecnologia 
da AutoForm. 

A AutoForm expandiu sua oferta de serviços para melhor atender às necessidades de seus clientes. 
AutoForm na Nuvem habilita o acesso ao software AutoForm para um grande número de usuários 
novos e existentes que não dispõem de recursos suficientes de software ou hardware no local de 
trabalho. A partir de agora, tanto o software como o hardware podem ser utilizados diretamente a 
partir do navegador, fazendo com que a instalação, a manutenção e as atualizações no local se 
tornem desnecessárias. Agora os usuários têm acesso aos produtos de software e hardware da 
AutoForm que eles não podiam acessar anteriormente. Este novo serviço destina-se a três casos de 
aplicação diferentes. 

Em primeiro lugar, o AutoForm na Nuvem é perfeitamente indicado para os usuários interessados 
no pacote completo de produtos do AutoForm Forming R8, mas nunca ou raramente têm usado os 
produtos da AutoForm ou somente têm picos de trabalho periódicos. Este novo serviço habilita o 
acesso a produtos de software e hardware da AutoForm, assim como o processamento simultâneo 
em 8 núcleos. 

Em segundo lugar, o AutoForm na Nuvem disponibiliza estudos de consistência para todos os 
usuários existentes. Para aqueles que estão interessados em estudos de consistência, o novo serviço 
permite o acesso aos respectivos produtos de software da AutoForm e hardware, proporcionando 
um fator de aceleração de 16 em comparação a um desktop convencional e bem equipado com 
processador de 8 núcleos. 

Por fim, o AutoForm na Nuvem atende as necessidades dos usuários existentes, os quais exigem 
tempos de resposta mais rápidos e, em particular, um processamento mais avançado de suas 
complexas peças com o software AutoForm. O serviço habilita os usuários a concluir suas tarefas 
com sucesso graças ao processamento paralelo em 8 núcleos. 

Com o AutoForm na Nuvem, o software AutoForm pode ser usado em combinação com uma 
arquitetura de hardware ideal, ou seja, com uma configuração harmonizada de tipo de processador 
e memória, capacidade de armazenamento e processamento simultâneo. Os usuários agora têm 
acesso aos produtos de software e hardware baseado em suas necessidades específicas, 
executando seu trabalho de forma eficiente e sem atrasos. 

Dr. Markus Thomma, Diretor de Marketing Corporativo da AutoForm, disse: “Com o AutoForm na 
Nuvem os usuários não estão mais limitados à disponibilidade local de software e hardware. Eles 
agora têm acesso imediato a recursos praticamente ilimitados de software AutoForm e hardware. A 
flexibilidade de uso do software AutoForm e hardware resulta em custos totalmente otimizados, já 
que aqui se paga apenas pelo que se usa.” 

 

Sobre a AutoForm Engineering GmbH 
A AutoForm oferece soluções de software para as indústrias de matrizes e estamparias para a conformação 
de chapas metálicas para a cadeia de processo inteira. Com mais de 400 funcionários dedicados a esta área, 
a AutoForm é reconhecida como a empresa líder no fornecimento de softwares para manufaturabilidade de 
produtos, cálculo de custos de ferramental e material, desenvolvimento de matrizes e otimização virtual do 
processo. Todas as 20 principais montadoras e a maioria de seus fornecedores escolheram o AutoForm como 
o software de sua preferência. Além de sua sede na Suíça, a AutoForm possui escritórios na Alemanha, 
Holanda, França, Espanha, Itália, República Tcheca, Suécia, EUA, México, Brasil, Índia, China, Japão e Coreia. 
A AutoForm também está presente em outros 15 países através de suas representações. Para informações 
mais detalhadas, visite: www.autoform.com 

https://www.autoform.com
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Contato: 
César Batalha 
Gerente Geral 
AutoForm do Brasil Ltda. 
Avenida Francisco Prestes Maia, 275 
Salas 11 & 12 - Centro 
São Bernardo do Campo, SP 
CEP 09770-000 
Brasil 
 
Telefone: +55 11 4122 6777 
Fax: +55 11 4121 1644 
E-mail: info@autoform.com.br 
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AutoForm na Nuvem: acesso flexível e baseado em navegador à tecnologia da AutoForm. 
 
 
 
Caso precise de uma imagem em alta resolução, entre em contato conosco. 


