
Projektowanie i wizualizacja 
opakowań w 3D

Studio



Produkuj lepsze  
opakowania szybciej

Studio pomoże tworzyć lepsze projekty. Czy jesteś 
projektantem i chcesz wypróbować różne pomysły, 
czy też operatorem w procesie przygotowania do 
druku — to nieistotne, bo wirtualne opakowanie 
zaprojektowane w Studio możesz niemal wziąć 
do ręki.

Studio to również zaawansowane narzędzie do 
komunikacji. Za jego pomocą można tworzyć 
super realistyczne wizualizacje projektowanych 
opakowań — od plików PDF z podglądem opako-
wania w 3D aż po wirtualne prezentacje towarów 
na półkach sklepowych.

Inne narzędzia do projektowania w 3D mogą być 
zbyt skomplikowane. Modelowanie i renderowanie 
obrazu zajmuje Ci wiele godzin? Studio jest szybkie 
i proste w obsłudze: umożliwia integrację z innymi 
narzędziami (takimi jak Adobe® Illustrator®), obsłu-
guje Twoje dane i mówi językiem opakowań.

Wyjątkowe funkcje dostępne 
w formie subskrypcji
Studio jest dostępne także w formie subskrypcji 
oprogramowania w ramach abonamentów mie-
sięcznych i rocznych. Eliminuje to konieczność 
znacznej inwestycji z góry, a także zapewnia ciągłą 
dostępność najnowszych wersji. Ponadto nie ma 
oddzielnych opłat serwisowych.

Studio umożliwia znaczne 
zwiększenie produktywności. 
Zadania, które kiedyś 
wymagały 3–4 godzin, teraz 
zajmują tylko 10 minut. Dzięki 
temu mogę zaoszczędzić 
ponad 80% czasu.



Dla właścicieli marek
Oprogramowanie Studio może zrewolucjoni-
zować Twoje metody projektowania opakowań 
i reklam POS. Skróć cykl zatwierdzania projektów 
dzięki interaktywnym wizualizacjom trójwymia-
rowym. Zaoszczędź czas i pieniądze, ograniczając  
konieczność wykonywania makiet i profesjonalnych 
zdjęć. Wykorzystaj „wirtualne alter ego” całej 
rodziny produktów, zapewniając przy tym pełną 
zgodność z najnowszymi wersjami projektów. Jeśli 
chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu 
wprowadzenia na rynek nowych produktów, sprawdź 
wcześniej, jak Twoja marka będzie się prezentować 
w sklepie obok produktów konkurencji.

Dla projektantów opakowań
Studio to szybki i prosty sposób na kreatywne 
przekształcanie pomysłów w piękne obrazy 3D. 
Staną się Twoją inspiracją lub wzbudzą podziw 
ważnego klienta. Koniec z ciągłym wycinaniem, 
składaniem i klejeniem wydruków. Dzięki Studio 
możesz wyświetlić gotowe opakowanie na ekranie 
w trakcie projektowania. 

Twoja praca stanie się bardziej kreatywna i szybka. 
Takie rozwiązanie oznacza, że podczas produkcji nie 
będą wymagane kompromisy dotyczące projektu. 

Oczywiście nadal możesz tworzyć standardowe 
makiety, jednak oprogramowanie Studio proponuje 
nową funkcjonalność: szybkie i niedrogie tworzenie 
estetycznych makiet wirtualnych.

Dla przygotowalni druku
Studio jest tak przyjazne dla użytkownika, że może 
być obsługiwane przez każdego operatora. W 
końcu dostępny jest wydajny sposób na oferowanie 
dodatkowych usług w zakresie grafiki 3D.

Studio może być używane jako wewnętrzne narzę-
dzie do kontroli jakości — błyskawicznie znajduje 
błędy konstrukcyjne. Twórz idealnie dopasowane 
tylne panele lub zaawansowane deformacje na 
etykietach termokurczliwych, aby wyeliminować 
konieczność wielogodzinnych testów kurczenia 
się folii na opakowaniu.

Oprogramowanie dla firm 
produkujących opakowania
Wykrywaj błędy przed rozpoczęciem kosztownego 
procesu wytwarzania matryc do druku, matryc do 
wytłaczania, wykrojników lub form do lakierowania 
wybiórczego UV. Zapobiegaj odrzutom, przedsta-
wiając klientowi wierną makietę wirtualną.

Zabierz ze sobą Studio i pokaż potencjalnym 
klientom, jakie korzyści może przynieść ich markom 
specjalistyczny druk i wykończenie.

Zalety oprogramowania 
Studio
Studio jest przeznaczone dla wszystkich specjalistów 
zajmujących się opakowaniami — od projektowania po 
produkcję:



Studio for Boxes
Tworzenie opakowań z tektury litej lub falistej może 
sprawiać różne problemy. Opakowanie składa się 
z wielu paneli, z których część może być ułożona 
w nietypowy sposób. Trudno sobie wyobrazić, jak 
wszystko będzie pasować do siebie po złożeniu. 
Oprogramowanie Studio doskonale daje sobie radę 
z takimi pudełkami. Wykorzystuje mechanizmy z 
programu ArtiosCAD — preferowanego narzędzia 
profesjonalnych projektantów strukturalnych — oraz 
inne sprytne narzędzia do obsługi złożonych paneli.

Składanie
Jeśli masz natywny plik z systemu CAD producenta 
wykrojników, możesz natychmiast rozpocząć pracę 
w 3D. Studio pomoże Ci opracować trójwymiarowe, 
interaktywne modele, nawet jeśli dysponujesz tylko 
starymi, płaskimi rysunkami. Oprogramowanie 
Studio udostępnia doskonałe narzędzia do wykry-
wania i usuwania podwójnych linii oraz zamykania 
małych luk. Intuicyjne narzędzie do składania 
nadaje konstrukcji z kartonu lub tektury falistej 
trójwymiarowy kształt. Możesz nawet zmieniać 
typ i grubość kartonu czy tektury.

Grafika
Nieistotne, w jakim programie pracujesz — 
Illustrator, ArtPro czy PackEdge. W oknie Studio 
wyświetla się pudełko, które możesz obracać, 
jak gdyby spoczywało w Twojej dłoni. Wystarczy, 
że wprowadzisz zmiany w projekcie graficznym, 
aby ujrzeć swoje pudełko w trzech wymiarach. 
Okno Studio służy także do nawigacji: po prostu 
kliknij dwukrotnie dowolny panel, aby powiększyć 
wybraną część grafiki.

Obracaj projekt, nie głowę
Masz dosyć prób edycji tekstu ułożonego na boku lub 
do góry nogami? Oprogramowanie Studio umożliwia 
automatyczne obracanie obszaru roboczego. W ten 
sposób zawsze pracujesz w naturalnej orientacji.

Od schematu wykrojnika do kształtu 3D.



Rozkład
Jeśli jeden panel pudełka skład się z kilku klap, 
funkcja inteligentnego rozkładu tworzy kopie 
grafiki z uwzględnieniem prawidłowego położenia 
i kątów, tak aby wszystkie elementy idealnie do 
siebie pasowały. Nie trzeba już być matematykiem, 
aby tworzyć skomplikowane projekty.

Części projektu są umieszczone na różnych 
panelach opakowania tak, aby tworzyły całość.

Studio znacznie skraca czas 
produkcji — pozwala wykonywać 
zadania 10 razy szybciej lub zrobić 
10 razy więcej. Po zatwierdzeniu 
kartonowego modelu tempo pracy 
może wzrosnąć nawet 50-krotnie.

 − Mark Meyer, starszy dyrektor ds. przygoto-
wania mediów, We Are Alexander, USA

Foliowanie, wytłaczanie, 
lakierowanie
Opakowania z tektury litej mogą mieć wiele różnych 
kształtów i rodzajów wykończenia. Jak jednak 
opisać klientowi wygląd holograficznej tabliczki 
z kolorowym nadrukiem? A jak upewnić się, że 
forma do lakierowania wybiórczego UV będzie 
prawidłowa?

Studio umożliwia tworzenie wirtualnych makiet 
o realistycznym wyglądzie, które można obracać 
na ekranie w czasie rzeczywistym i udostępniać 
takie wizualizacje innym. Za jego pomocą można 
sprawdzać poszczególne separacje z uszlachet-
nieniem i przedstawiać klientowi to, czego może 
oczekiwać na gotowym opakowaniu. 



Projekty etykiet termokurczliwych są najtrudniejsze 
do wykonania. Deformacja grafiki na folii może 
mieć negatywny wpływ na wygląd opakowania, 
przez co może ucierpieć wizerunek marki. Aby 
końcowy wygląd etykiety był zgodny z projektem, 
konieczne jest przeniesienie grafiki lub kompensacja 
zmiany wymiarów.

Aplikacja Studio wykonuje symulację wirtualnej 
etykiety termokurczliwej wokół zadanego obiektu. 
Ta wyjątkowa funkcja symulacji obsługuje obiekty 
okrągłe, asymetryczne, a nawet wielopaki.

Po dodaniu grafiki w programie Adobe Illustrator 
od razu możesz zaobserwować, które elementy 
projektu zostały zniekształcone. Wystarczy jedno 
kliknięcie, aby wstępnie wyeliminować niechciane 
zniekształcenia grafiki wektorowej, tekstu oraz 
obrazów. Oprogramowanie Studio wspomaga 
proces projektowania, daje możliwości nanoszenia 
poprawek oraz oczywiście udostępnia podgląd 
trójwymiarowy w czasie rzeczywistym. 

Studio do etykiet 
termokurczliwych 
i wielopaków

Naszym najważniejszym 
celem było uproszczenie 
procesu produkcji etykiet 
termokurczliwych, elimi-
nacja niektórych etapów 
oraz szybsza realizacja 
zadań.

 − Greg Swindle, kierownik produkcji, 
Total Quality Labels, Inc., USA



Nie ma dwóch identycznych opakowań ela-
stycznych. Torebki w kształcie poduszek lub 
woreczki mogą mieć różne wymiary i przecho-
wywać dowolną zawartość. Studio udostępnia 
wyjątkowe narzędzia do projektowania opakowań 
giętkich. Utworzenie doskonałych kształtów 
opakowania elastycznego za pomocą Studio 
wymaga zaledwie kilku minut.

Kształt
Tworzenie opakowań elastycznych jest łatwe: 
wybierz odpowiedni typ opakowania i wprowadź 
ustawienia z maszyny do napełniania. Makieta 
opakowania jest interaktywna i porusza się tak, 
jak prawdziwe opakowanie. 

Wypełnij je powietrzem lub cieczą albo wstaw 
do środka kształt geometryczny, który będzie 
imitował baton, herbatnik czy lody. Odbywa się 
to znacznie szybciej niż w innych narzędziach do 
modelowania, ponieważ Studio ma wbudowane 
biblioteki z możliwymi wypełnieniami i materiałami 
opakowaniowymi.

Grafika
Projekt zostaje wyświetlony natychmiast w 
trzech wymiarach w oknie Studio w programie 
Illustrator, ArtPro lub PackEdge. Możesz upewnić 

się, że spawy lub wstawki nie zasłaniają ważnych 
elementów grafiki lub tekstu. Narzędzie do 
rozkładu użytków umożliwia uzyskanie idealnego 
dopasowania tylnego panelu z wierzchem.

Studio pomaga skontrolować poddruk białej maski 
oraz wyświetlić podgląd farb metalicznych i łączeń 
uszczelniających. Dzięki technologii modelowania 
druku oprogramowanie Studio umożliwia nawet 
podgląd zadrukowanej przezroczystej folii od 
wewnętrznej strony.

Studio dla opakowań giętkich

Studio dla etykiet
Atrakcyjna prezentacja projektu etykiety w 3D 
wymaga, oprócz oczywiście samego projektu 
etykiety, obecności bryły opakowania, na którą 
etykieta zostanie naniesiona. Na szczęście 
Studio oferuje ku temu odpowiednie narzędzia.

Studio pozwala umieścić na trójwymiarowym 
modelu opakowania dowolną liczbę etykiet, 
a także pomaga określić odpowiedni kształt 
wykrojnika dla każdej z nich.

Dostępne w Studio narzędzie do transformacji 
stożkowej natychmiast zakrzywia wybraną grafikę 
tak, aby była umieszczona równo na niemal 
dowolnej stożkowej bryle. 

Torebka  
w kształcie 

poduszki

Torebka  
ze spawem

Woreczki  
stojące

Torebka  
z poczwórnym 

zgrzewem

Saszetka

Torebka  
na artykuły 
higieniczne



Udostępnianie 
podglądu w 3DWięcej  

kształtów?
Nie musisz projektować każdego opakowania 
od zera.

W naszym sklepie internetowym Shapes Store 
znajdziesz wiele popularnych kształtów opa-
kowań dostępnych do pobrania jako gotowe 
do użytku trójwymiarowe modele opakowań. 
W sklepie znajdziesz m.in. puszki na napoje, 
tubki, butelki PET, inne butelki i wiele innych 
obiektów. Do sklepu Shapes Store można przejść 
bezpośrednio z poziomu oprogramowania 
Adobe Illustrator, ArtPro lub PackEdge.

W przypadku nietypowych kształtów firma 
Esko oferuje usługę modelowania 3D. Nasi 
profesjonalni projektanci 3D mogą przygotować 
modele 3D dla oprogramowania 
Studio na podstawie plików 
CAD, fotografii lub prototypów 
opakowań.

Studio obsługuje pliki w otwar-
tych formatach, dzięki czemu 
d o s ko n a l e  ws p ó ł p r a c u j e 
z niemal każdym oprogra-
mowaniem do modelowania 
trójwymiarowego.

Korzystając z bezpłatnego programu 
Studio Viewer, klienci mogą wyświetlać 
projekty tak, jakby trzymali je w rękach 
(www.esko.com/studioviewer).  Program 
jest też dostępny w wersji na system 
Macintosh, Windows i Android oraz na 
urządzenia iPhone i iPad.

S t u d i o  o fe r u j e  w i e l e  o pc j i  u d o s tę p n i a n i a  mo d e l i 
trójwymiarowych:

• Wyślij interaktywny plik PDF 3D: projekt można 
wyświetlać i obracać w bezpłatnym programie Adobe® 
Reader®. (przykłady można znaleźć na stronie www.
esko.com/3dpdf). Udostępnij plik Collada, który można 
otworzyć w bezpłatnym programie Esko Studio Viewer.

• Twórz obrazy opakowań z przezroczystym lub 
gładkim tłem albo na tle innego obrazu.

• Prześlij wirtualne makiety 3D z programu Studio 
do WebCenter i zaproś wszystkich członków 
projektu do oglądania i zatwierdzenia.

http://www.esko.com/studioviewer


Modele utworzone za pomocą programu Studio są wyjątkowo realistyczne dzięki opatentowanej technologii 
modelowania druku. Oprogramowanie Visualizer symuluje procesy druku i uszlachetniania, uwzględniając 
kolejność procesów produkcyjnych oraz rodzaj podłoża. Tak więc to, co widać na monitorze, nie tylko 
wygląda doskonale, ale jest możliwe do uzyskania z technologicznego punktu widzenia.

Jakość nadruków  
i efektów obróbki

Dostępne materiały i efekty
• Papier: niepowlekany, matowy, 

satynowy i powlekany błyszczący, 
Kraft, teksturowany, kolorowy

• Materiały pokryte folią, pow-
lekane i niepowlekane

• Przezroczyste i białe folie z 
tworzyw sztucznych

• Metal, (kolorowe) szkło, sztywne 
tworzywa sztuczne

• Papier do etykiet (powlekany i niepow-
lekany), przezroczysty, metalizowany, 
o fakturze płótna i folii gniecionej

• Papier do etykiet i karton CHROMOLUX® 
z linii M-real Zanders 1

• Papier do etykiet, materiały elastyczne 
i termokurczliwe AVERY DENNISSON

• Kolory CMYK
• Kolory PANTONE® i PANTONE GOE 

(jednolite, pastelowe, metaliczne)
• Kolory spotowe i nieprzezro-

czyste kolory spotowe
• Kolory spotowe drukowane za pomocą 

sitodruku (nieprzezroczyste)
• Druk na rewersie, druk na awersie 

lub druk obustronny
• Punktowy lakier UV (matowy, 

satynowy, błyszczący)
• Powłoki Fujifilm® 
• Farby, lakiery i podłoża Sakata INX®

• Wytłaczanie lub wtłaczanie, wielopo-
ziomowe, ostre lub zaokrąglone

• Rzeźbione wytłaczanie
• Marszczenie zgrzewu w pionie,  

w poziomie i w obu kierunkach
• Wykrawanie
• Hot stamping (folie złote, 

srebrne lub kolorowe)
• Cold stamping (folie złote, srebrne, 

kolorowe, z nadrukiem)
• Farby metaliczne (metaliczne PANTONE®, 

srebrne i złote pigmenty Eckart)
• Folie holograficzne Kurz® Light Line
• Pigmenty Merck Iriodin®

• Wykończenia cyfrowe Scodix®

• Specjalny papier Fedrigoni 
do opakowań i etykiet

Program Visualizer użyty do wizualizacji pudełka 
zalaminowanego folią, zadrukowanego kolorami 
czarnym, różowym i żółtym, z nieprzezroczystą 
bielą, z dodatkiem folii holograficznej hot 
stamp, mikro-przetłoczeniami i zaokrąglonymi 
przetłoczeniami. 



Studio umożliwia przedstawienie pojedynczego 
opakowania w trzech wymiarach. Czasem jednak 
nawet taka wizualizacja może okazać się niewy-
starczająca. To sklep jest miejscem, w którym 
produkt powinien reprezentować markę i przy-
ciągać klientów. Nie ma lepszego sposobu na 
oszacowanie szans nowego produktu na sukces niż 
jego wizualizacja w środowisku sklepu, obok reszty 
asortymentu marki i konkurencyjnych produktów.

Store Visualizer służy właśnie do tego celu. 
Działająca w czasie rzeczywistym technologia 
wirtualna umożliwia wizualizację nowych i istnieją-
cych produktów w wirtualnej przestrzeni sklepowej. 
Dzięki tej technologii wszyscy partnerzy mogą na 
bieżąco oceniać atrakcyjność ekspozycji swoich 
produktów. Oznacza to, że możesz z większą pew-
nością podejmować właściwe decyzje dotyczące 
koloru, kształtu, materiałów, grafiki i układu półek 
w momencie, w którym masz jeszcze czas na 
wprowadzenie zmian. 

Realizm
W oprogramowaniu Store Visualizer proces rende-
ringu w czasie rzeczywistym osiągnął niezrównany 
dotąd poziom odwzorowania rzeczywistości. 
O wszystkim decydują drobne szczegóły takie jak: 
cienie z tyłu półek, rozproszenie światła w cieczach, 
szkle i innych materiałach opakowaniowych, niere-
gularność rozmieszczenia produktów na półkach 
oraz wielość dostępnych materiałów i efektów 
druku. Doskonała animacja i odwzorowanie zasad 
fizyki potęgują jeszcze ten efekt. Można przechadzać 
się po alejkach, wybierać towary z półek i oglądać, 
jak ruch jednego wpływa na pozostałe.

Wykorzystanie zasobów 
produkcyjnych
Wirtualne produkty powstają w programach Studio 
lub ArtiosCAD. Powiązane są więc bezpośrednio z 
oryginalnym projektem i danymi produkcyjnymi. 
Szybka wymiana wersji projektu nie jest już pro-
blemem. Store Visualizer umożliwia także import 
obiektów 3D z wielu innych aplikacji do modelowania 
lub urządzeń skanujących 3D.

Rzeczywistość wirtualna



Szybsze budowanie 
wirtualnego sklepu 
z wykorzystaniem prawdziwych 
danych z planogramów
Store Visualizer posiada funkcję integracji plano-
gramów i umożliwia importowanie plików plano-
gramów w wielu popularnych formatach. Stwórz 
i wypełnij imponujący wyglądem wirtualny sklep 
3D w zaledwie kilka minut.

Dla każdego z zaimportowanych produktów możesz 
wyświetlić kody kreskowe, ceny i inne powiązane 
z nimi metadane, co doskonale sprawdza się 
podczas planowania wyglądu sklepu i zarządzania 
kategoriami.

Materiały wspomagające 
sprzedaż: reklamy POS
Pozycjonowanie marki to nie tylko prawidłowa 
ekspozycja towarów na półkach. Możesz umieścić 
materiały reklamowe na podłodze lub zawiesić na 
ścianach. Półki udekorujesz przy użyciu frontów 
i separatorów oznaczonych daną marką. Przedstaw 
projekt ekspozycji produktów swojej marki w naj-
bardziej atrakcyjny sposób.

Otoczenie
Oprogramowanie Store Visualizer umożliwia zbu-
dowanie własnego sklepu — wystarczy wybrać plan 
i styl podłogi oraz sufitu, a następnie rozpocząć 
konfigurowanie alejek i układu półek. Można także 
pracować na panoramicznej, 360-stopniowej foto-
grafii prawdziwego sklepu, umieszczając wirtualne 
makiety w odpowiednich miejscach. Twoje nowe, 
wirtualne projekty doskonale wpasowują się w oto-
czenie składające się z prawdziwych produktów.



Moduły
Studio stanowi rozwiązanie modułowe, które jest połączeniem wtyczek i ściśle współpracujących ze sobą 
aplikacji. Możesz wybrać konfigurację spełniającą Twoje obecne potrzeby. W przyszłości możliwe będzie jej 
rozszerzenie. Wszystkie moduły Studio działają na komputerach Macintosh i z systemem Windows.

PROJEKTANT
Dodawanie podglądu trójwy-
miarowego do edytora grafiki 
oraz udostępnianie plików 3D.

• Umieszczanie projektów strukturalnych ArtiosCAD lub 
utworzonych w jednym z modułów pakietu Studio

• Umieszczanie trójwymiarowych modeli 
zakupionych online w sklepie Shapes Store.

• Podgląd 3D opakowania z nałożonym projektem graficznym
• Wyświetlanie wielu plików graficznych na 

wieloelementowej kompozycji 3D

• Nawigacja w 3D, powiększanie paneli, 
automatyczne obracanie obszaru roboczego

• Eksportowanie w formacie 3D PDF, Collada, TIFF, 
JPEG, PNG, jako sekwencja obrazów i KeyShot

• Wtyczka do AI® (Macintosh/Windows)
• Dostępne w programach ArtPro i PackEdge

ZESTAW NARZĘDZI DO 
PRACY Z PUDEŁKAMI
Przygotuj składane konstrukcje 
dla programów Designer.

ZESTAW NARZĘDZI DO 
OPAKOWAŃ GIĘTKICH
Umożliwia tworzenie  
kształtów opakowań giętkich 
dla programu Designer.

ZESTAW NARZĘDZI DO ETYKIET
Możliwość tworzenie modeli 3D 
z jedną lub kilkoma etykietami w celu 
użycia w programach Designer.

ZESTAW NARZĘDZI DO OPAKOWAŃ 
TERMOKURCZLIWYCH
Umożliwia tworzenie trójwy-
miarowych kształtów opakowań 
termokurczliwych i przekształ-
canie projektu w celu kompen-
sacji zniekształceń etykiet.

• Przypisywanie linii big i cięcia
• Czyszczenie/korekta schematów wykrojnika
• Możliwość wyboru gatunku tektury litej lub falistej

• Składanie w 3D
• Eksportowanie do pliku ArtiosCAD
• Wtyczka do AI® (Macintosh/Windows)

• Tworzenie torebek w kształcie poduszek, torebek 
ze spawami, prostokątnych woreczków stojących, 
trzy- i czterostronnych woreczków zgrzewanych, 
torebek z poczwórnym zgrzewem, torebek na 
artykuły higieniczne, torebek czworościennych, 
torebek otwartych z jednej strony oraz saszetek

• Zmiana wymiarów i zawartości

• Interakcja i możliwość zmiany kształtu 
dzięki dedykowanym narzędziom 3D

• Eksport danych do plików w formacie Collada dla 
programów Designer z dopasowaniem kluczowych linii

• Aplikacja dla systemów Macintosh/Windows.

• Import modeli 3D z innych źródeł (.OBJ, .ZAE, .DAE, 
.ARD, .3DS, .BLEND, .FBX, .STL, .DXF, .OFF)

• Dodawanie etykiet do pojedynczych zakrzywionych części
• Transformacja krzywej profilu do okrągłego kształtu 3D
• Dodawanie płaskich etykiet na górze lub 

na dole kształtów obrotowych

• Dodawanie cylindrycznych lub stożkowych etykiet na 
ścianie bocznej lub górnej/dolnej w bryłach obrotowych

• Obliczenia wycięć etykiet na podstawie kształtu 3D
• Eksportowanie danych w formacie plików 

Collada dla programu Designer
• Przygotowywanie etykiet na stożkowe opakowania 

dzięki narzędziu do transformacji stożkowej do AI®

• Wtyczka do AI® (Macintosh/Windows)

• Import obiektów trójwymiarowych z aplikacji Studio Toolkit 
lub innego źródła (obsługiwane są formaty plików .OBJ, 
.ZAE, .DAE, .ARD, .3DS, .BLEND, .FBX, .STL, .DXF, .OFF)

• Tworzenie kształtów zaokrąglonych i 
nieregularnych oraz wielopaków

• Dodawaj poziome lub pionowe etykiety termokurczliwe

• Wiarygodna symulacja kurczliwości materiałów
• Eksportowanie danych w formacie plików 

Collada dla programu Designer
• Wyświetlanie statystyki zniekształceń etykiety 

termokurczliwej w Adobe Illustrator
• Wstępne deformacje projektu w celu kompensacji 

zniekształceń etykiety termokurczliwej (niedestrukcyjne)

VISUALIZER
Wizualizacja w czasie rzeczy-
wistym szerokiej gamy podłoży 
oraz efektów druku i wykoń-
czenia w programie Designer. 

• Możliwość wykorzystania różnorodnych 
podłoży, farb, folii i efektów wykończenia

• Tworzenie i zapisywanie niestandardowych operacji
• Automatyczne dopasowywanie nazw 

separacji do istniejących efektów

• 14 rzeczywistych środowisk oświetlenia (biuro, 
supermarket, na zewnątrz, studio fotograficzne...)

• Wtyczka do AI® (Macintosh/Windows).
• Import niestandardowych środowisk 

oświetlenia (format OpenEXR)

STORE VISUALIZER
Umożliwia wizualizację pro-
jektu w wirtualnym sklepie.

• Możliwość umieszczenia produktów wirtualne 
w odpowiednich miejscach na zdjęciach panoramicznych

• Pięć przykładowych zdjęć sferycznych (możliwość 
wykonania własnych zdjęć w ramach usługi płatnej)

• Możliwość konfiguracji wirtualnego sklepu: wyboru 
stylu podłogi i sufitu oraz układu alejek i półek

• Import: trójwymiarowych modeli opakowań 
utworzonych w Studio lub ArtiosCAD; plików 3D 
utworzonych w innych programach do modelowania 3D; 
przezroczystych obrazów PNG jako płaskich modeli

• Zarządzanie dużymi zbiorami modeli 
trójwymiarowych w bibliotekach

• Rozmieszczanie pojedynczych obiektów lub wypełnianie 
opakowaniami dostępnej przestrzeni na półce sklepowej.

• Zamiana obiektów i modyfikacja zawartość półek

• Dodawanie stojaków podłogowych i plakatów
• Przechadzanie się po sklepie i podnoszenie obiektów
• Silnik fizyczny symulujący grawitację, kolizje i tarcie
• Możliwość eksportowania zdjęć i filmów 

w wysokiej rozdzielczości
• Obsługa kontrolerów i zestawów VR Oculus Rift i HTC Vive
• Projekcja stereoskopowa poprawiająca jakość 

doświadczeń w wirtualnej rzeczywistości
• Obsługa ekranu dotykowego do pracy stanowiskowej
• Eksport plików jako panoramicznych 

podglądów do uruchamiania na komputerach 
Macintosh i z systemem Windows
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