
3D Ambalaj 
Tasarım ve Görselleştirme

Studio



Daha iyi ambalajları 
daha hızlı üretin

Studio, daha iyi çizim üretmenize yardımcı 
olur. İster farklı fikirleri deneyen bir tasarımcı, 
isterseniz geriye doğru eşleşmeyi kontrol eden 
bir baskı öncesi operatörü olun, Studio ile 
ambalajı adeta avucunuzun içinde görürsünüz.

Studio aynı zamanda çok güçlü bir iletişim 
aracıdır. Müşterinize, 3D içerikli PDF dosyala-
rından videolara, sanal paket çekimlerinden 
alışveriş raflarına kadar geniş bir yelpazede 
3D görseller oluşturmanızı sağlar.

Diğer 3D araçlar fazla karmaşık olabilir. Bir 
görüntüyü modellemek ve işlemek saatler 
sürebilir. Studio ise hızlı ve kolaydır: Mevcut 
araçlarınıza (Adobe® Illustrator® gibi) entegre 
olur, sizin verilerinizle çalışır ve ambalajın 
dilinden konuşur.

Güçlü işlevsellik bir abonelik 
kadar yakınınızda
Studio’yu aylık ve yıllık ödeme planları ile bir 
Yazılım Aboneliği olarak satın alıp kullanabilir-
siniz. Bu yöntem, büyük ön yatırımlar yapma 
ihtiyacını ortadan kaldırır. Dahası, daima yazı-
lımın en güncel sürümüne sahip olursunuz ve 
ayrıca bakım ücreti ödemeniz de gerekmez.

Studio, verimlilikte önemli bir 
artış sağladı. 3-4 saat süren 
bir iş artık yalnızca 10 dakika 
sürmekte. Bu, zamandan 
en az %80 tasarruf ettiğim 
anlamına gelir.



Markalar için
Studio, ambalajı ve satış geliştirme noktasını 
ele alış şeklinizde devrim yaratabilir. Grafik 
tasarımlarınızda onay döngünüzü interaktif 3D 
görseller ile kısaltın. Maket ve stüdyo fotoğ-
rafçılığı maliyetlerini azaltarak zamandan ve 
paradan tasarruf edin. Ürün yelpazenizin tama-
mında daima en son çizimlerle güncel kalan 
sanal alternatiflerinizi kullanın. Ürününüzün 
rekabete ek olarak nihai hâlinin raflarda nasıl 
görüneceğini önceden gözlemleyerek, ürün 
lansmanlarının başarı oranını arttırın.

Ambalaj Tasarımcıları için
Studio, fikirlerinizi mükemmel 3D görsellere 
dönüştürmenin hızlı ve kolay bir yoludur. 
Studio’yu, esinlenmek veya önemli bir müş-
teriyi etkilemek için kullanabilirsiniz. Çıktıları 
kesme, katlama, yapıştırma ihtiyacını ortadan 
kaldırır. Studio ile ambalajı tasarladığınız hâliyle 
ekranda görürsünüz. 

Daha hızlı ve daha yaratıcı bir şekilde çalış-
tığınızı fark edeceksiniz. Bu sayede üretim 
sırasında tasarımınızdan ödün vermenize 
gerek kalmayacak. 

Yine de geleneksel maketler hazırlayabilirsiniz, 
ancak Studio size daha hızlı, daha az maliyetli 
ve daha başarılı sanal maketler oluşturabilme 
seçeneğini sunar.

Dükkanlar için
Studio, her kullanıcının rahatlıkla kullanabile-
ceği kadar kullanıcı dostudur. Nihayet, katma 
değer sağlayan 3D hizmetleri sunmanın verimli 
bir yolu var.

Studio’yu firmanızın içinde bir kalite kontrol 
aracı olarak kullanın: Panel yanlış hizalamalarını 
kontrol edin ve yapısal hataları zamanında 
tespit edin. Çalışmanın mükemmel bir şekilde 
ön-arka eşleşmesini oluşturun, gelişmiş giy-
dirme bükülmeleri yaparak saatler süren shrink 
testlerinden kurtulun.

Matbaalar için
Baskı klişelerini, kabartma/gofre kalıplarını 
veya lak blanketlerini üretmeden önce hataları 
önlemek için kontrol edin. Müşterinize önceden 
doğru bir sanal maket göstererek tasarımın 
reddedilmesini engelleyin.

Ya da Studio’yu yanınıza alarak markaları için 
sunabileceğiniz özel baskı ve sonlandırma 
hizmetlerini potansiyel müşterilerinize sunun.

Studio kullanmanın 
avantajları

Studio, tasarımdan üretime kadar tüm ambalaj üretim 
uzmanları tarafından kullanılabilir:



Kutular için Studio
Karton kutu ya da oluklu ambalaj çalışmaları 
zorlu olabilir. Tuhaf tasarımları olan ve nasıl 
katlanıp birbirine geçeceğini hayal etmenin 
dahi zor olduğu birçok panel mevcuttur. 
Studio, özellikle kutular konusunda çok iyidir. 
Profesyonel strüktürel tasarımcıların tercihi 
olan ArtiosCAD’den alınan teknolojisi ve çok 
sayıda akıllı çizim aracı ile Studio en karmaşık 
panellerin bile kolaylıkla üstesinden gelir.

Katlama
Kalıp üreticilerinin CAD sisteminden alınan 
yerel dosyaya sahipseniz, doğrudan 3D olarak 
çalışabilirsiniz. Ancak elinizde sadece düz 
çizimler içeren eski dosyalar varsa, Studio 
bunları da katlayarak etkileşimli 3D modellere 
dönüştürmenize yardımcı olacaktır. Studio 
çift çizgileri tespit edip kaldırmak ve küçük 
boşlukları kapatmak için mükemmel araçlar 
sunar. Sezgisel katlama aracı ile karton kutuya 
veya oluklu yapıya 3D şeklini verebilirsiniz. Ayrıca 
karton tipini ve kalınlığını da değiştirebilirsiniz.

Çizim
İster Illustrator, ister ArtPro, ister PackEdge 
ile çalışın, Studio penceresinde kutunuzu 
görebilir ve onu sanki elinizde tutuyormuş 
gibi her yöne döndürüp inceleyebilirsiniz. 
Çalışmanızda bir değişiklik yaptığınızda bunun 
kutu üzerinde nasıl göründüğünü eşzamanlı 
olarak inceleyebilirsiniz. Studio penceresi aynı 
zamanda bir gezinti penceresi olarak işlev 
görür: Panele çift tıklayarak çizimin sadece 
o kısmını yakınlaştırabilirsiniz.

Başınızı değil, tasarımı döndürün
Yanlamasına veya yukarıdan aşağıya yazılmış 
metinleri düzenlemek çok mu yorucu? Studio, 
çizim kanvasını otomatik olarak döndürerek 
her zaman uygun bir doğrultuda çalışmanızı 
sağlar.

Kalıp çiziminden 3D şekle.



Dağıtma
Kutunuzun bir paneli birkaç katmandan oluşu-
yorsa, akıllı dağıtma özelliği çapraz eşleşmeyi 
yaratmak için çizimin doğru konum ve açılarla 
kopyalarını oluşturur. Akıllı tasarımlar yapmak 
için artık matematiksel hesaplara ihtiyacınız 
olmayacak.

Böylece ambalajın farklı panellerindeki tasarımlar 
birbiriyle sorunsuz bir şekilde hizalanmış olur.

Studio, üretim süresini belki 10 
kat veya daha da fazla azaltıyor. 
Onaylı bir karton modelimiz 
olduğunda ise neredeyse 50 kat 
daha hızlı olabiliyor.

 − Mark Meyer, Kıdemli Ön Medya Müdürü, 
We Are Alexander, ABD

Varaklar, Kabartma, Lak
Karton kutularda çok sayıda özel efekt ve 
sonlandırma seçeneği mevcuttur. Ancak ana 
baskınız ile holografik panelin nasıl görünece-
ğini müşterinize nasıl açıklayabilirsiniz? Veya 
lak blanketin doğru olduğundan nasıl emin 
olabilirsiniz?

Studio, ekranda gerçek zamanlı olarak dön-
dürüp başkalarıyla paylaşabileceğiniz tıpatıp 
bir sanal model oluşturabilir. Bu, baskı sonrası 
renk ayrımlarınızı kontrol etmenize ve müşteriye 
ne bekleyebileceğini önceden göstermenize 
yardımcı olur. 



Isıyla büzüşen ambalaj için çizim hazırlamak 
en zor iştir. Film küçüldükçe marka öğeleri 
ve tasarım ciddi şekilde bozulabilir. Sonunda 
istenen tasarımın nihai hâlinin gerçekleştirile-
bilmesi için çalışmanın yeniden yapılandırılması 
veya tekrar düzenlenmesi gerekir.

Studio, materyalin etrafına sanal bir giydirme 
ambalaj simüle edebilir. Bu gerçekten ben-
zersiz fiziksel simülasyon yuvarlak nesnelere, 
asimetrik nesnelere ve hatta çoklu paketlere 
bile uygulanabilir.

Çizim Adobe Illustrator ile uygulandığında, 
bozulmanın, çizimin hangi unsurlarını etki-
lediğini anında görürsünüz. Vektörel alanlar, 
metinler ve piksel tabanlı görseller üzerinde 
tek bir tıklamayla gerekli uzama işlemleri 
simüle edilebilir. Studio size çok sayıda öneri 
ve ayar olanağının yanı sıra elbette canlı 3D 
geri bildirim sunmaktadır. 

Giydirme Ambalaj ve 
Çoklu Paketler için Studio

Birinci hedefimiz, bazı 
adımları ortadan kaldırıp 
giydirme ambalaj 
sürecini kolaylaştırmak 
ve böylece ürünleri daha 
hızlı çıkarabilmek.

 − Greg Swindle, Üretim Müdürü, 
Total Quality Labels, Inc., ABD



İki esnek ambalaj asla birbirinin aynısı  
değildir. Yastık poşetler veya keseler, çok 
çeşitli boyutlara ve çok çeşitli içeriklere 
sahiptir. Studio’da esnek ambalajlar için 
benzersiz tasarım araçları vardır. Studio ile 
birkaç dakika içinde harika esnek ambalaj 
şekilleri üretebilirsiniz.

Şekil
Esnek bir ambalaj yaratmak kolaydır: 
İhtiyacınız olan bir ambalaj türü seçin ve 
dolgu makinesinden ayarları girin. Gerçek 
bir ambalaj gibi hareket ettirerek onunla 
etkileşime geçin. 

Bir çubuk şeker, bisküvi veya dondurmanın 
pakette duruşunu canlandırmak için mater-
yalinize hava ve sıvı dolgu ekleyebilir veya 
geometrik bir şekil yerleştirebilirsiniz. Studio 
diğer modelleme araçlarından çok daha 
hızlıdır çünkü materyal bilgisine sahiptir ve 
ayrıca dolum işlemlerini kendisi yapar.

Çizim
Çiziminizi anında Illustrator, ArtPro veya 
PackEdge’de Studio penceresinde 3D olarak 

görebilirsiniz. Kapatma yerleri veya guselerin 
önemli tasarım unsurlarını engellememesini 
sağlayabilirsiniz. Ve dağıtma aracı, mükemmel 
“arka eşleşmeler” yaratmanıza yardımcı olur.

Studio, opak beyaz arka planı kontrol etme-
nize ve metalik mürekkepleri ve yapışma 
paylarını görmenize yardımcı olur. Baskı 
modelleme teknolojisi sayesinde Studio, 
filmin arka tarafının nasıl görünebileceğini 
bile gösterebilir.

Esnek ambalajlar için Studio

Etiketler için Studio
Etiketleri 3D olarak hazırlamak için, hem 
materyalin hem de etiketin en iyi durumlarında 
görünmelerini sağlamanız gerekir. Ne mutlu 
ki Studio’da bunun için akıllı araçlar var.

Studio, materyalinizin 3D versiyonuna diledi-
ğiniz sayıda etiket ekleyebilir ve bunların her 
biri için uygun kalıp kesim şekilleri belirleyip 
yerleştirmenize yardımcı olur.

Studio’nun konik çarpıtma aracı, seçtiğiniz 
çizimlerin anında uygulamasını gerçekleş-
tirerek hemen hemen her türlü konik şeklin 
üzerinde düzgün bir şekilde görünmesini 
sağlar. 

Yastık 
poşet

Guseli 
Poşet

Dik Duran 
Kese

Dört Tarafı 
Kapalı Poşet

Küçük Torba

Alt Bezi 
Poşeti



3D'yi Herkesle 
PaylaşınDaha fazla 

şekil mi 
istiyorsunuz?
Tüm ambalajı kendi başınıza sıfırdan tasar-
lamanıza gerek yok.

Çevrimiçi Şekiller Mağazamızda birçok 
popüler ambalaj şeklini bulabilir ve 
tamamen kullanıma hazır bir 3D ambalaj 
modeli indirebilirsiniz. Mağazada içecek 
kutuları, tüpler, PET şişeler, plastik şişeler 
ve daha fazlası bulunur. Şekiller Mağazasına 
doğrudan Adobe Illustrator, ArtPro veya 
PackEdge’in içinden erişebilirsiniz.

Eğer spesifik bir şekle ihtiyacınız varsa, 
Esko 3D modelleme hizmeti de sunuyor. 
Profesyonel 3D modellemeci-
lerimiz, Studio için CAD dos-
yalarına, fotoğraflara veya 
gerçek numunelere dayalı 
3D modeller hazırlayabilir.

Studio, açık dosya format-
larını destekler; dolayısıyla 
hemen hemen her 3D model-
leme yazılımı ile sorunsuz bir 
şekilde entegre olur.

Ücretsiz Studio Viewer ile müşterileriniz, 
tasarımlarınızı adeta ellerinde tutuyormuş 
gibi görüntüleyebilirler (www.esko.com/
studioviewer).  Macintosh, Windows, iPhone, 
iPad ve Android sürümleri de mevcuttur.

Studio pek çok 3D paylaşım seçeneği sunar:

• Etkileşimli 3D PDF gönderin: Ücretsiz Adobe® 
Reader® 'da her köşesini görebileceğiniz şekilde 
döndürerek görüntüleyin. (Örnekler için www.
esko.com/3dpdf adresini ziyaret edin). Dilerseniz 
ücretsiz Esko Studio Viewer’da görüntüle-
nebilen bir Collada dosyası gönderin.

• Şeffaf, düz veya resimli arka planlar 
üzerine pack-shot’lar yaratın.

• Studio’dan WebCenter’a sanal 3D modeller 
yükleyin ve tüm proje üyelerini modeli 
görüntüleyip onaylamaya davet edin.

http://www.esko.com/studioviewer
http://www.esko.com/studioviewer


Studio’daki gerçek zamanlı resimler, patentli baskı modelleme teknolojisi sayesinde, ultra gerçek-
çidir. Visualizer, baskı ve sonlandırma işlemlerini tek tek, doğru sırayla ve doğru baskı malzemesi 
üzerinde simüle eder. Böylelikle model harika görünmekle kalmaz, aynı zamanda teknik açıdan 
da uygulanabilir nitelikte olur.

Baskı ve 
Sonlandırma Efektleri

Mevcut malzemeler ve efektler
• Kağıt: Kaplamasız, mat, saten ve 

yaldız kaplamalı, Kraft, dokulu, renkli
• Folyo panel, kaplamalı ve 

kaplamasız astarlar
• Şeffaf ve beyaz plastik film
• Metal, (renkli) cam, sert plastik
• Etiket kağıdı (kaplamalı ve kapla-

masız), şeffaf, metalize, kanvas 
dokulu ve kırışık folyo

• CHROMOLUX® etiket kağıtları ve M-real 
Zanders 1 ürün yelpazesinden paneller

• AVERY DENNISSON etiket, esnek 
ve giydirme materyaller

• İşlem renkleri
• PANTONE® ve PANTONE GOE 

renkleri (solid, pastel, metalik)
• Spot renkler ve opak spot renkler
• Serigrafik baskılı (opak) spot renkler
• Ters baskı, kabartma baskı 

veya ön-arka yüzlü baskı
• Spot UV lak (mat, saten, parlak)
• Fujifilm® kaplamalar 
• Sakata INX® mürekkepler, laklar 

ve baskı malzemeleri
• Emboss ve deboss, mul-

ti-level, sharp veya rounded

• Oyma kabartma
• Yapıştırma noktası pres dokusu, 

yatay, dikey ve ağ şeklinde
• Kalıp kesimi
• Sıcak yaldız (altın, gümüş veya renkli)
• Soğuk folyolar (altın, gümüş, 

renkli, üst baskılı)
• Metalik mürekkepler (PANTONE® 

metalik mürekkepler, Eckart 
gümüş ve altın pigmentler)

• Kurz® Light Line holografik folyolar
• Merck Iriodin® pigmentler
• Scodix® dijital takviyeler
• Ambalaj ve Etiketler için 

Fedrigoni Özel Kağıt

Siyah, pembe ve sarı üst baskı; 
opak beyaz, holografik sıcak folyo, 
mikro kabartma ve yuvarlatılmış 
kabartma ile Visualizer folyo panel 
baskı modellemesi. 



Studio, tek bir ambalaj nesnesini 3D olarak 
sunabilir. Ama bazen bu yeterli olmaz. Bir 
ürünün marka ile iletişim kurması ve müşteri 
çekmesi gereken yer mağazadır. O hâlde, 
yeni bir tasarımın başarısını öngörmek için 
onu markanızın diğer ürünleriyle bir mağaza 
ortamında, rakiplerinin yanında görselleştir-
mekten daha iyi bir yol var mıdır?

Store Visualizer tam da bunu yapar. Gerçek 
zamanlı sanal gerçeklik teknolojisi, yeni ve 
mevcut ürünlerin sanal mağaza ortamında 
görselleştirilmesini sağlar. Bu görseller ile tüm 
paydaşlar ürünün raftaki cazibesini önceden 
değerlendirme fırsatı bulur. Böylelikle renk, 
şekil, malzeme, çizim ve raf düzenine ilişkin 
en doğru tasarım kararlarını hâlen değişiklik 
yapmak için vaktiniz varken verebilirsiniz. 

Gerçekçilik
Store Visualizer ’ın gerçek zamanlı işleme 
özelliği rakipsiz bir gerçeklik sunar. Her şey 
ayrıntılarda gizli: Rafların arkasındaki gölgeler, 
sıvı, cam ve diğer ambalaj materyallerindeki 
kırılmalar, ürünün raftaki hâli, küçük unsurlar, 
farklı malzemeler ve baskı efektleri. Animasyon 
ve fizik, daha da fazla gerçekçilik ekler. Reyonlar 
arasında yürüyebilir, ürünleri elinize alabilir 
ve ürünlerin birbirine çarptığını görebilirsiniz.

Üretim Varlıklarından
Sanal modeller Studio veya ArtiosCAD ile 
yaratılır. Böylelikle doğrudan tasarımınıza ve 
üretim verilerinize bağlanırlar. Ve onları çok 
hızlı şekilde farklı varyasyonları ile değiştire-
bilirsiniz. Store Visualizer ayrıca çok sayıda 
başka modelleme aracından veya 3D tarayıcı 
cihazlarından 3D nesneleri içe aktarabilir.

Sanal Gerçeklik



Gerçek vitrin teşhir planı 
verilerini kullanarak hızla 
sanal mağazalar yaratın
Store Visualizer ayrıca birçok genel teşhir 
planı (planogram) dosya biçimini içe aktarmayı 
destekleyerek teşhir planı entegrasyonu sunar. 
Sadece dakikalar içinde çarpıcı görsellikte 
sanal 3D mağazaları oluşturup doldurabilirsiniz!

İçe aktarılan her ürünün barkodlarını, fiyatlarını 
ve diğer meta verilerini görüntüleyebilen yazılım, 
mağaza planlaması ve kategori yönetimi için 
idealdir.

Satış Noktası Materyali
Markalamanın yalnızca raflarda olması 
gerekmez. Ürünleri zemine yerleştirebilir 
veya duvara da asabilirsiniz. Veya markalanmış 
cepheler ve ayraçlar ile rafları donatabilirsiniz. 
Markanız için mağaza konseptinin tamamını 
en görsel şekilde sunabilirsiniz.

Ortam
Store Visualizer’da kendi mağazanızı oluştu-
rabilirsiniz: Bunun için sadece zemin ve tavan 
stilini seçip reyonları ve raf düzenlerini yapı-
landırmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca gerçek bir 
mağazanın küresel (360 derecelik) bir fotoğrafı 
ile çalışarak boş noktalara sanal modeller 
yerleştirebilirsiniz. Yeni sanal tasarımlarınız 
gerçek ürünlerle neredeyse kusursuz bir 
şekilde uyum sağlar.



Modüller
Studio, birbirleriyle sıkı bir bağ içinde çalışan bir dizi eklenti ve uygulamadan oluşan modüler bir 
çözümdür. Mevcut ihtiyaçlarınıza uyacak bir yapılandırmayı seçebilirsiniz. Ve seçiminizi dilediğiniz 
zaman genişletebilirsiniz. Tüm Studio modülleri hem Macintosh hem de Windows’ta çalışır.

DESIGNER
Çizim editörünüze 3D öniz-
lemeler ekleyip 3D dosya-
ları paylaşabilirsiniz.

• ArtiosCAD’den veya Studio Araç Kitlerinin birinden alınan 
strüktürel tasarım dosyalarını yerleştirebilirsiniz

• Çevrimiçi Şekiller Mağazasından 3D 
modeller yerleştirebilirsiniz.

• Çizimleri eklenmiş ambalajları 3D olarak gösterebilirsiniz
• Birden çok çizim dosyasını çok parçalı 

bir 3D ortamda gösterebilirsiniz

• 3D olarak gezinebilir, kanvası otomatik olarak dönecek 
şekilde ayarlayıp panelleri yakınlaştırabilirsiniz

• 3D PDF, Collada, TIFF, JPEG, PNG, Image 
Sequences ve KeyShot’a aktarabilirsiniz

• AI® eklentisi (Macintosh/ Windows)
• ArtPro ve PackEdge’de kullanılabilir

KUTULAR IÇIN ARAÇ KITI
Designer için katlanır 
yapılar oluşturabilirsiniz.

ESNEK AMBALAJ IÇIN ARAÇ KITI
Designer için esnek ambalaj 
şekilleri oluşturabilirsiniz.

ETIKETLER IÇIN ARAÇ KITI
Designer’da kullanmak için 
bir veya daha fazla etiket ile 
3D şekiller yaratabilirsiniz.

GIYDIRME AMBALAJ ARAÇ KITI
3D giydirme ambalaj şekil-
leri oluşturun ve çiziminizi 
uzama bozulmalarını telafi 
edecek şekilde sonlandırın.

• Katlama ve kesimler atayabilirsiniz
• Kalıp çizimlerini temizleyebilirsiniz
• Katlanır karton veya oluklu mukavva türlerini seçebilirsiniz

• 3D olarak katlama yapabilirsiniz
• ArtiosCAD dosyasına aktarabilirsiniz
• AI® eklentisi (Macintosh/ Windows)

• Yastık poşetler, guseli poşetler, dikdörtgen dik duran 
poşetler, üç ve dört taraflı kapalı keseler, dört taraflı 
kapalı poşetler ve alt bezi poşetleri, dört yüzlü poşetler, 
at kuyruklu poşetler ve küçük torbalar yaratabilirsiniz

• Boyutları ve içeriği değiştirebilirsiniz

• Özel 3D araçları kullanarak ürünle etkileşime 
geçebilir ve şeklini değiştirebilirsiniz

• Ana hatları eşleştirirken Designer için bir 
Collada dosyasına aktarabilirsiniz

• Macintosh/Windows Uygulaması.

• Diğer kaynaklardan 3D modelleri içe aktarabilirsiniz (.OBJ, 
.ZAE, .DAE, .ARD, .3DS, .BLEND, .FBX, .STL, .DXF, .OFF)

• Tek kıvrımlı parçalara etiketler ekleyebilirsiniz
• Bir profil eğrisini yuvarlak bir 3D şeklin 

etrafında döndürebilirsiniz
• Döndürülmüş şekillerin üst veya alt bölümüne 

düz etiketler ekleyebilirsiniz

• Döndürülmüş şekillerin yan taraflarına silindirik 
veya konik etiketler ekleyebilirsiniz

• 3D şekle dayalı olarak etiket kalıp kesimini hesaplayabilirsiniz
• Designer için bir Collada dosyasına aktarabilirsiniz
• AI®’de konik etiketlere yönelik bozucu olmayan 

çarpıtma aracı ile konik etiketler hazırlayabilirsiniz
• AI® eklentisi (Macintosh/ Windows)

• 3D nesneleri bir Studio Araç Kitinden veya diğer 
kaynaklardan (.OBJ, .ZAE, .DAE, .ARD, .3DS, .BLEND, 
.FBX, .STL, .DXF, .OFF) içe aktarabilirsiniz

• Yuvarlak şekiller, düzensiz şekiller ve 
çoklu paketler yaratabilirsiniz

• Yatay veya dikey ısıyla büzüşen giydirme 
ambalaj ekleyebilirsiniz

• Malzemenin çekme değerlerini fiziksel 
olarak simüle edebilirsiniz

• Designer için bir Collada dosyasına aktarabilirsiniz
• AI’de giydirme bükülmeleri istatistiklerini gösterebilirsiniz
• Giydirme bükülmelerini (bozucu olmayan bir şekilde) 

telafi etmek için çizimlerinize önceden bükülme 
uygulayabilir ve nihai hâlini anında görebilirsiniz

VISUALIZER
Birçok farklı malzemeyi ve 
baskı ve sonlandırma efek-
tini gerçek zamanlı olarak 
görselleştirebilirsiniz. 

• Çok çeşitli baskı malzemeleri, mürekkepler, folyolar 
ve sonlandırma efektleri uygulayabilirsiniz

• Özel işlemler oluşturup kaydedebilirsiniz
• Separasyon adlarını otomatik olarak 

efektlerle eşleştirebilirsiniz

• 14 gerçek aydınlatma ortamı (ofis, süpermarket, 
dış mekan, fotoğraf stüdyosu...)

• AI® eklentisi (Macintosh/Windows).
• Özel aydınlatma ortamlarınızı içe 

aktarabilirsiniz (OpenEXR biçimi)

STORE VISUALIZER
Tasarımınızı küresel veya sanal bir 
mağazada görselleştirebilirsiniz.

• Sanal nesneleri küre biçimindeki imajlarda 
boş yerlere yerleştirebilirsiniz

• 5 örnek küresel imaj dahildir (ücretli bir 
hizmet olarak özel imajlar çekilebilir)

• Zemin ve tavan stili, reyonlar ve raf düzeni ile 
eksiksiz bir sanal mağaza yaratabilirsiniz

• Studio veya ArtiosCAD’den 3D ambalaj modellerini, diğer 
3D modelleme yazılımlarından 3D dosyaları ve iki boyutlu 
modeller olarak PNG resimleri içe aktarabilirsiniz

• Kütüphanelerdeki büyük 3D model setlerini yönetebilirsiniz
• Tek başına ambalaj nesnelerini yerleştirebilir veya 

mevcut boşlukları herhangi bir sıra ile doldurabilirsiniz
• Nesneleri değiştirebilir ve rafları yeniden düzenleyebilirsiniz

• Ayakta duran üniteler, posterler ekleyebilirsiniz
• Nesnelerin etrafında dolaşabilir ve onları elinize alabilirsiniz
• Fizik motoru yer çekimi, çarpışma ve sürtünmeyi simüle eder
• Gezinti için yüksek çözünürlüklü görüntüleri 

ve videoları dışa aktarabilirsiniz
• Oculus Rift ve HTC Vive sanal gerçeklik 

kulaklıkları ve kontrol ünitelerini destekler
• Sürükleyici bir sanal gerçeklik deneyimi 

için stereoskopik projeksiyon
• Kiosk benzeri işlemler için dokunmatik ekran desteği
• Macintosh veya Windows için kendi kendine çalışan 

panoramik görüntüleyici olarak dışa aktarabilirsiniz
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