Design Pro
It’s like paper, only better.

Το 95% των χειριστών του
ΠολυΠατρόν δεν σχεδιάζουν ΠΟΤΕ
στο χέρι.
Τα προσεκτικά σχεδιασμένα εργαλεία του ΠολυΠατρόν, σε
συνδυασμό με την επιλογή περιορισμών και απ’ ευθείας
πληκτρολόγηση, σας διευκολύνουν να σχεδιάζετε σωστά
πατρόν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, ακρίβεια,
έλεγχο και με απίστευτη ευκολία. Το αποτέλεσμα είναι ένα
ξεκάθαρο περιβάλλον εργασίας με άμεσα προσβάσιμες
λειτουργίες. Θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις
λειτουργίες του ΠολυΠατρόν για τη δημιουργία πατρόν
απλά και μόνο επειδή θα ξέρετε το πως.

Αληθινή αποτελεσματικότητα στη δημιουργία πατρόν και
την παραγωγή επιτυγχάνεται όταν
1) η κατασκευή του πατρόν και οι διορθώσεις τους γίνονται
γρήγορα και
2) τα μεγενθυμένα πατρόν είναι έτοιμα για παραγωγή όταν
εγκρίνονται τα δείγματα.
Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για βελτιστοποίηση της
διαδικασίας κατασκευής πατρόν είναι ο σχεδιασμός πατρόν
απευθείας σε σύστημα CAD.

Τι λένε οι πελάτες του ΠολυΠατρόν ;

“Πάντα παλέυαμε με τον
χρόνο, όμως από την
στηγμή που αλλάξαμε
σε ΠολυΠατρόν έχουμε
χρόνο μέσα στην μέρα
ώστε να διπλασιάσουμε
τα σχέδια και τους
πελάτες μας”

“Απλά θέλω να πώ οτι μέρα με
την μέρα αυξάνεται η αγάπη
μου για το ΠολυΠατρόν. Κάνω
γρήγορα τα πατρόν, τα οποία
θα μου έπερναν πολύ χρόνο
να τα φτάξω στο προηγούμενο
πρόγραμμα. Μου πήρε μόλις 20
λεπτά στο ΠολυΠατρόν.”

“Μετά την αλλαγή απο γνωστό
σύστημα στο ΠολυΠατρόν,
είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε
πολύπλοκα σχέδια και τις
τροποποιήσεις τους πολύ πιο
αποτελεσματικά. Αυτό μας οδήγησε
στην εξοικονόμηση χρόνου και
εργατικού δυναμικού σε σύγκριση
με το προηγούμενο πρόγραμμα.”
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Από το 1990, οι πελάτες του
ΠολυΠατρόν απολαμβάνουν
μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
Πολλαπλές πιέτες
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διαχείριση
πολλαπλών
μεγεθών

Ομάδα
μεγεθών

Χρήση κανόνων ταιριάσματος
σε μοτίβα

Διαφορετικά πατρόν σε διαφορετικά μεγέθη

Ομάδα
μεγεθών

Πολλαπλά
μεγέθη

Μετακινήστε ολόκληρη ή μερικώς μία πένσα

• Μέγιστη παραγωγικότητα στη δημιουργία πατρόν: Κάνεις περισσότερα
με λιγότερες κινήσεις.
• Βελτιστοποιημένες διαδικασίες δειγμάτων: Μόλις τα δείγματα εγκριθούν τα
μεγενθυμένα πατρόν είναι έτοιμα για παραγωγή.
• Ακριβής κοστολόγηση και παραγγελίες υφασμάτων: Η κοστολόγηση των
τοποθετήσεων γίνεται με πραγματικά δεδομένα.
• Αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων πατρόν με συνεργάτες: Άμεση σύνδεση με
άλλα συστήματα CAD, εφαρμογές και με ευρύ φάσμα μηχανημάτων.
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> ΠολυΠατρόν - Σχεδιασμός Πατρόν και Αυτόματη Τοποθέτηση
> VSticher - 3D Μοντελοποίηση Ενδυμάτων
> ΠολυΠατρόν DOT Plotter - Εκτυπωτές Inkjet Υψηλής Ποιότητας
> ΠολυΟργάνωση - PLM και Οργάνωση Παραγωγής
> OrbitVU - Φωτογράφιση Προϊόντων σε 360°
> Mockshop - Visual Merchandising

