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SZOFTVER

Esko csomagolásdesign-tervezés

Elõfizetés-alapú szoftver

Nagyobb rugalmasságot és új lehetõségeket jelentenek a szervizalapú szoftvermegoldások
a professzionális design területén is. Az Esko új licence-struktúráját dolgozott ki, ami elõfizetéses
alapon mûködik, így teljes körû rugalmasságot és szabadságot biztosít a felhasználók
számára a legújabb upgrade-k használatával.
agyon gyorsan változnak a piaci
igények, tendenciák, illetve maga
a piac dinamikája. Acsomagolások
tervezésével és formakészítésével foglalkozókra nagy nyomás nehezedik, hogy a
sokoldalúan és változatosan növekvõ igényeket ki tudják elégíteni. Elengedhetetlen számukra az újabb és újabb szoftvercsomagok megvásárlás, ill. integrálása.
Ezen a helyzeten kíván segíteni az Esko licence-csomagjai összeállításával. A felhasználó dönteni tud, hogy egy korlátlan
felhasználási joggal rendelkezõ licencet
vásároljon, vagy pedig havi, illetve éves
bérleti díjat fizessen. Az elõfizetéses Esko
szoftvercsomag két alapvetõ lehetõséget
kínál: az egyik az Essentials elõfizetés,
ami tartalmaz minden alapvetõ funkciót,
ill. az Advanced Edition, ami széles körû
opciókat és segédleteket tesz elérhetõvé.
Ez az elõfizetéses rendszer lényegesen
megkönnyíti a professzionális tervezõk és
formakészítõk munkáját. Minden elérhetõ számukra, beleértve a legfrissebb szoftver-upgrade-t is. Nem kell a telepítéssel és
a programok karbantartásával foglalkozniuk, a használathoz segédeszközök állnak rendelkezésre, nem szükséges különálló support programok megvásárlása
sem. Az Esko szoftverkínálata teljes vertikumában lefedi a csomagolóanyagok
tervezését, gyártását, és magát a szállítási
láncolatot is. Címkéket, csomagolásokat
lehet tervezni, gyûjtõcsomagolásokat kialakítani. A márkatulajdonos, a designer
és a gyártó így egységes folyamatban tud
együttmûködni.
Egyedülálló a Studio program, ami 3D-s
tervezést és megjelenítést tesz lehetõvé.
Segítségével gyorsabban és kreatívabban
dolgozhatnak a tervezõk, mivel a szoftver
vizualizálja a kész terméket. Kartonok,
üvegek, zacskós csomagolások, display-k
tervezhetõk a legkülönbözõbb anyagok
felhasználásával. A vázlatok Packshots
módon vagy Augmented Reality, kiterjesztett valóságban is megjeleníthetõk.
A Studio-Designer Adobe Illustrator
plug-innel rendelkezik, át tudja venni a
terveket, a Studio Visusliser pedig a
3D-modelleken a valóságnak megfelelõ
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módon ábrázolja a grafikákat, illetve a különbözõ effektusokat. Megjeleníthetõk a
transzparens üvegcsomagolások, a hidegfóliák és a prégelések. A Studio Advanced számos kiegészítõ funkcióval rendelkezik, mint például a flexibilis csomagolóanyagok vagy a zsugorfóliás sleeve-k
tervezése. A VTales Grafic fejlesztette ki
a Studio Store Visualisert, amelynek segítségével új design tervezhetõ magán az
áruházi polcokon, ami hiperrealisztikus,
virtuális megjelenéssel láthatóvá is válik.
Így a csomagolóanyagok tervezõi a kiskereskedelmi jellegzetességeket is tervezni
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tudják. Az elõfizetéses rendszer így tökéletes rugalmasságot jelent a felhasználók
számára.
A szoftverek segítségével a kreativitás
nem ismer határokat. Különösen hasznos
a zsugorfóliák csomagolásánál a torzító
automatikák használata, amelyek segítségével pontosan megjeleníthetõ a végleges
grafikai hatás. Az Esko iOS- és Androidalapú Studio Viewer mobile app programot is kínál. Az Esko Shapes Store több
mint 300 precíz modell segítségével PETpalackok, vödrök, zacskók, dobozok, tojástartók modellezésére is képes.

