
Shrinksleeve oluşturma 
işlemini kolaylaştırmak
3 milyar dolarlık küresel shrink sleeve pazarı, yılda yaklaşık %7 oranında 
büyümektedir ancak shrink sleeve üretimi, hem tasarımcılar hem de 
matbaalar için ambalaj alanındaki en büyük güçlüklerden biri olmaya devam 
etmektedir. 

Shrink sleeve oluşturma işlemini nasıl kolaylaştırabileceğinizi öğrenin.
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3 milyar dolarlık küresel shrink sleeve pazarı, 
yılda yaklaşık %7 oranında büyümektedir 
ancak shrink sleeve üretimi, hem tasarımcılar 
hem de matbaalar için ambalaj alanındaki 
en büyük güçlüklerden biri olmaya devam 
etmektedir. 

Tarihsel olarak bu, zor ve zahmetli bir işlemdir 
- shrink sleeve’ler için doğru miktarda distor-
siyon üretmek karmaşık, iş gücü gerektiren 
bir işlemdir ve tipik olarak tasarımın doğru 
bir şekilde üretilmesi için çokça deneme 
yanılma yapmayı gerektirir.

Shrink sleeve’ler için 3D 
tasarım teknolojisine girin 
Shrink sleeve etiketler için sanal 3D tasarım 
teknolojisinin yalnızca ambalaj tasarımcıla-
rına yönelik hoş bir oyuncak olduğunu düşü-
nüyorsanız, bir daha düşünün. 

Aslında bu yazılım, ambalaj geliştirme tedarik 
zincirinin tamamını etkilemektedir.

Marka sahipleri, ambalaj üreticileri, etiket 
matbaaları ve sonlandırma sistemleri, sanal 
modellerin avantajlarından muazzam fay-
dalar sağlarlar. 

Bu, işlemin her aşamasında zaman ve para 
tasarrufu sağlar, shrink sleeve tasarımının 
daha hızlı ve sonuçların daha kesin olmasına 
olanak verir ve aynı zamanda hataları azal-
tarak her iki tarafta iletişimi iyileştirir. 

Dahası, pahalı ve zaman alan numuneler 
üretme gereksinimi ortadan kalktığından, 
sanal üretim, onay sürecini daha hızlı ve 
kolay hale getirir.
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Neden 2D olarak 
çalışasınız ki?
Shrink sleeve’ler üç boyutlu, düzensiz şekilli 
nesnelerin etrafına giydirilirken iki boyutlu 
olarak çalışmak çok anlamlı değildir.

Esko’yu, Studio 12 süitinin bir parçası olan 
Studio Toolkit for Shrink Sleeves adlı 3D 
tasarım çözümünü üretmeye iten şey de bu 
güçlük olmuştur. 

Dijital teknoloji sayesinde, ambalaj tedarik 
zincirine dahil olan herkes artık sanal dön-
güye katılabilir. 3D ambalaj tasarımına 
yönelik yazılıma ek olarak Esko, ayrıca amba-
lajın perakende ortamında gerçekçi olarak 
görselleştirilmesine olanak veren Studio 
Store Visualizer’ı sunmaktadır. 

Bu akıllı ve pratik araç, marka sahiplerine 
yeni bir ambalaj tasarımının raftaki gerçek 
etkisini görme olanağı verir. Rakip ürünlere 
göre yeteri kadar öne çıkıyor mu? Marka 
mesajı tanınıyor mu?
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Studio Toolkit for Shrink Sleeves, tasarım-
cının bir shrink sleeve oluşturup ardından 
meydana gelen distorsiyonu 3D nesne üze-
rinde canlandırmasına olanak verir. 

Giydirme esnasında meydana gelen defor-
masyonları telafi etmek için grafik düzene 
karşı-distorsiyon da uygulanabilir. Bu, tekli 
ve çoklu paket giydirme filmleri için tasarım 
ve baskı öncesi aşamalarını dramatik olarak 
iyileştirir. 

Araç, Adobe® Illustrator®’da giydirme etiket-
leri için tasarım ve baskı öncesini otomatik 
hale getirir. Ekran üzerinde görüntülenen 
bir ön izleme, tasarımın giydirildiğinde nesne 
etrafına nasıl uyduğunu gösterir. 

Pahalı numunelere 
ve manuel giydirme 
testlerine artık gerek yok 
Yazılım, giydirme filminin birleşik özellik-
leri ile ambalajın şekli, boyutu ve yapısına 
dayalı olarak giydirme etiketi için bir ızgara 
oluşturur. 

Giydirme filmi ekran üzerinde tasarlandı-
ğından, pahalı numunelere ve manuel giy-
dirme testlerine gerek yoktur. Müşteriler 
genellikle temiz ve doğru bir tasarımı ekran 
üzerinde gerçek zamanlı olarak inceleme ve 
onu döndürüp ters çevirebilme olanağına 
hayran kalırlar. 

Tasarım düzeltmeleri daha çabuk uygulana-
bilir, daha az zaman ve malzeme gerekir ve 
hatalar ile potansiyel itirazlar, önceden ber-
taraf edilebilir.
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Olağanüstü ve öngörülebilir 
tasarım sonuçları 
Sonuç olarak kullanıcılar, olağanüstü - ve 
öngörülebilir - tasarım sonuçları elde eder. 
Düzen, doğru ve distorte edilmiş oran-
larda gösterilir. Aynısı, cilt prova baskısı için 
de geçerlidir ve bu baskıda, daha sonra 
doğru oranlarda gerçekleşecek distorsiyon 
gösterilir. 

Zaman ve bütçe darlığından tasarımcıların 
doğaçlama yaparak filmi nesne etrafına sarıp 
ardından saç kurutma makinesi ile giydir-
dikleri günler artık tarihin bir parçası olarak 
görülebilir. 

Collada dosyaları 
ile çalışma
Shrink sleeve yapısını oluşturmanın temeli, 
nesne için bir 3D dosya olmasıdır. 

Studio Toolkit for Shrink Sleeves (tüm Studio 
Toolkit uygulamaları gibi), ürün yapısı dos-
yasının içe aktarımını, oluşturulmasını ve 
düzenlemesini destekler ve dosyaların etki-
leşimli 3D uygulamalar için en yaygın açık 
takas formatı olan Collada dosyaları (.zae 
veya .dae) olarak kaydedilmesine ya da dışa 
aktarılmasına olanak verir.
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kaplamaya doğru temsil

3D yazılımı, tüm grafik ve teknik unsurları 
nesne üzerinde tam olarak doğru konumda 
gösterir. 

Bu, milyonlarca basılı ve giydirilmiş film içeren 
siparişler için özellikle önemlidir. Barkod 
kolaylıkla okunabilir olmalı ve tanınmayacak 
şekilde distorte edilmeli veya kapalı bölüm 
üzerine konumlandırılmamalıdır. 

İş akışında hataları 
erkenden tespit edin
Hatalar ve yanlışlıklar, geleneksel üretim 
yöntemleriyle genellikle çok geç tespit edilir.  
Artık hatalar iş akışında erkenden tespit 
edilip doğrudan düzeltilebilir.

Aynısı, birkaç saniye içinde uygulanabilen 
spontane renk değişiklikleri ve eskiden 
tasarım aşamasında görselleştirmenin 
imkansız olduğu sonlandırma efektleri için 
de geçerlidir: Örneğin bir içecek kutusunun 
tamamını kaplayan şeffaflıklar veya renk 
altındaki özel kaplamalar. 

Eskiden bu efektler yalnızca basılı prova bas-
kısında veya numune üzerinde gösterilebi-
lirdi. Artık tasarımlar müşteriye bir dinamik 
PDF dosyası olarak gönderilebilir ve bu, tasa-
rımcıların tasarımın ne kadar ilerlediğini gör-
melerine ve doğru olup olmadığını kontrol 
etmelerine olanak verir.
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Gerçek zamanlı 
olarak görselleştirilen 
baskı efektleri 
Bu, bir giydirme etiketini tasarlama sürecini 
olağanüstü derecede basit hale getirir. Baskı 
ve sonlandırmada kullanılan tüm efektler, 3D 
shrink sleeve üzerinde gerçek zamanlı olarak 
görselleştirilebilir. Tüm diğer işleme aşama-
ları, uygun malzeme üzerinde doğru sırayla 
gösterilir. 

Bu, yalnızca oluşturulan görsel izlenimi gös-
termekle kalmayıp aynı zamanda sonlan-
dırma efektinin teknik açıdan uygulanabilir 
olup olmadığını belirlemeye de yardımcı olur.

Metalik mürekkepler, sıcak folyolar, mühürler, 
çok düzeyli, açılı veya yuvarlak kabartmalar, 
hologramlar, spot baskı ve diğer yapısal 
efektler, tek bir tıklamayla yüksek tanımlı 
olarak eklenebilir. 
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Giydirme etiketi üretim zincirinin her parçası, 
3Dosya tasarım sürecinden fayda sağlar: 

 • tasarımcının yaratıcılığı
 • ürünün marka bütünlüğü
 • matbaanın bakış açısından 

uygulanabilirlik ve pratiklik
 
Fikir, düzen, baskı öncesi, yapı tasarımı ve 
yapı tasarımının üretim öncesi, tasarıma 
ve üretim öncesi aşamalarına entegredir. 
Gerekli barkodlar, logolar ve metin de dahil 
olmak üzere düzenin doğru şekilde temsil 
edilebildiği baskı öncesi aşamasında faydalar 
özellikle belirgindir. 

Dokunuş renklerinin kesin olmayan şekilde 
basılması nedeniyle basılı etiket üzerinde boş 
satırlar olmasını önlemek için bireysel renk 
separasyonları ve yakalama alanları tanım-
lanmalıdır. Baskı aşamasında hayal kırıklığı 
yaratan sürprizleri önlemek adına görüntü-
lerin ızgara temsili için tonal değerler kesin 
olarak tanımlanmalıdır. 

Tasarım aşamasında 
distorsiyonu çözme 
Daha sonra giydirme filmi ürüne uygulandığı 
zaman meydana gelecek büzüşmeyi belir-
lemek gerekir. 

Film nesne üzerine sıkı bir şekilde giydiril-
dikten sonra kolaylıkla okunup tanınabilme-
lerini sağlamak için filmin şeklinin, renginin ve 
tasarımının önceden hesaplanması gerekir. 

Bu distorsiyonun tasarım aşamasında çözül-
mesi gerekir. Baskı plakalarının, baskı maki-
nesinin ve malzemenin boyutu ve olası 
sınırlılıkları dikkate alınmalıdır. Opak beyaz 
renk ve diğer efektler, diğer renklerden ayrı 
tutulmalıdır.
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Giydirme ve distorsiyon: 
Otomatik olarak hesaplanır
Giydirme etiketleri konusunda yeniden 
üretim aşamasında dijital distorsiyon özel-
likle önemlidir. Dijital teknolojinin yardımıyla 
karmaşık tasarımlar bile giydirme işleminin 
ardından film sleeve’inin değişen şekline 
erkenden uyarlanabilir. 

Giydirme ve distorsiyonun derecesi, tüm 
istenen ilave efektler de dahil olmak üzere, 
otomatik olarak hesaplanır. Sadece birkaç 
tıklama ile düzen değiştirilerek giydirilebilir: 
Sanal bir ızgara 3D modele doğru şekilde 
uygulanabilir ve ardından belirlenen distor-
siyona göre değiştirilebilir.
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Sürekli olarak değişen yalnızca ürünler ve 
markalar değildir, ambalaj ve tasarımlarda 
hep değişir - mevcut ürünler için ortalama 
olarak her üç yılda bir. 

Ürün varyasyonlarının artan sayısı, sürekli 
ürün geliştirmeler ile birleşerek, ambalaj 
teslim zincirini yaratıcılığı verimlilik ile bir-
leştirmeye zorlamaktadır. Genel maliyet 
baskıları karşısında bu, aslında, tek mantıklı 
seçenektir. 

Ancak süreç içindeki her adımın bağımsız 
olarak gerekli ve vazgeçilemeyecek olması 
nedeniyle bu süreçler giderek artan oran-
larda dijital hale getirilmektedir. 

Tüm ambalaj tedarik 
zinciri için değerli bir araç 
Shrink sleeve’ler için 3D araçlar, tasarımın 
son ürüne optimal olarak ve etkili bir şekilde 
uygulanmasına olanak verir. 

Sonuçta hiç kimse distorte olmuş bir ürün 
adı veya logosu istemez. Bu teknoloji, basit 
bir çizimden işlevsel bir tasarım çözümüne 
geçişi daha hızlı ve daha az pahalı hale 
getirmektedir. 

Kısacası, bir grafik oyuncak olmaktan 
çok uzak olarak 3D tasarım, tüm ambalaj 
tedarik zinciri için değerli bir araçtır. 
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Esko’nun 3D ambalaj 
tasarımı çözümleri
Studio, spesifik olarak 3D ambalaj tasarımı 
için geliştirilmiş modüler bir yazılım süitidir. 

Studio; kutular, naylon poşetler, etiketler, 
giydirme filmleri ve ayrıca grafik tasarım ve 
sanal sunum da dahil olmak üzere her tür 
ambalaj için yapısal tasarım olanağı sunar. 

Süit içindeki yedi 
modül şunlardır:

 • Studio Toolkit for Boxes
 • Studio Toolkit for Shrink Sleeves
 • Studio Toolkit for Flexibles
 • Studio Toolkit for Labels
 • Studio Designer
 • Studio Visualizer 
 • Studio Store Visualizer

Studio Visualizer, baskı ve sonlandırma 
efektlerinin ambalaj üzerinde gerçek zamanlı 
olarak ve yüksek grafik kesinliği ile görüntü-
lenmesine olanak verir. Bu yazılım bileşeni 
birkaç yıldır piyasadadır ve 1.000’in üzerinde 
uygulamada son derece popüler olduğunu 
ispatlamıştır. 

Esko ve VTales Graphics’in ortaklaşa geliş-
tirdiği Studio Store Visualizer, gerçekçi 3D 
görselleştirmeyi perakende ortamına taşıyan 
daha yeni bir üründür. Kullanıcılar, yeni ve 
mevcut ürünleri bağlam içinde, mağazada 
veya mağaza rafında görüntüleyebilir. 

Esko’nun 3D ambalaj tasarımlarına yönelik 
çözümleri ile ilgili daha fazla bilgi için şu 
adresi ziyaret edin: www.esko.com/Studio.
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