Oprogramowanie DRAWings®

WERSJA Z POLSKIM MENU:

DRAWings 5®: 1299 EUR (netto) *
Upgrade Corel DRAWings Standard® do DRAWings 5® : 500 EUR (netto) *
Upgrade Corel DRAWings 4 lub PRO® do DRAWings 5®: 210 EUR (netto) *
* - podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w znaczeniu Kodeksu Cywilnego

Nowe własności w szczegółach
Powolne przerysowanie - symulacja pracy maszyny
Dzięki powolnemu przerysowaniu możesz symulować
sposób w jaki projektowany wzór będzie haftowany bez
potrzeby robienia tego
na maszynie. Masz też
możliwość symulować
maszynową szybkość
oraz ruch igielnicy.

Nowe Auto - obramowanie
ze ściegami seryjnej
satyny i stebnówki.
Dodaj z łatwością
obramowanie do
importowanych plików haftu
albo do wielokrotnych
wybranych obiektów i ozdób
je którymś wybranym z setek
stylów i wzorów.

Wydrukuj materiał ilustrujący zaprojektowany wzór.
W DRAWings masz
możliwość wdrukować
materiał ilustracyjny na
specjalnym papierze do
druku na tekstyliach
oraz do promowania
twojego
przedsiębiorstwa.

Przemieś obrazy do foto - wyszycia automatycznie
Przemieś automatyczniej jakiś obraz, do Photo-stitch z
kolorami w CMYK (Cyan, Magenta, Yellow i Key(Black)) .
"Czarodziej" stopniowo pomoże przemienić twój obraz w
wyszywaną fotografie w postaci połączenia czterech
różnych warstw kolorowych satynowych ściegów. W wyniku
czego otrzymamy haft z chromatycznym realizmem
fotografii.

Narzędzie do szyku kołowego
Narzędzie Kołowego Szyku jest ważną metodą tworzena
szykownych wzorów na wyrobie w łatwy sposób, bez
gubienia zdolności do edytowania projektu. Jakakolwiek
zmiana, którą robisz na pojedynczym elemencie

Ręczny sekwenser haftu
z użyciem menadżera kolejności
DRAWings ma teraz zdolność do
ręcznej zmiany kolejności obiektów
przy użyciu menadżera kolejności.
Klikając i pociągając obiekty w
menadżerze kolejności, ściegi są
automatycznie przeliczane i nowa
kolejność haftu jest utworzona na
bazie dokonanych zmian .
Szyk Prostokątny / Kalejdoskop
Z zaawansowanym narzędziem Szyk Prostokątny
wyborem masz możliwość obrócić obiekt i odbić lustrzaną
kopie bez gubienia możliwości edytowania ich i utworzyć
łatwo unikalne projekty. Masz też możliwość utworzyć
klony, które skopiują jakąś transformację, którą robisz w
projektowaniu źródłowym.

Utwórz wzór haftu z obrazu pobranego z kamery
internetowej
Użyj webcam w twoim PC do pobrania obrazu i
przetworzenia go w Cross-stitch, Photo-stitch lub w
standardowy haft albo użyj obraz jako podkład w
projektowanym wzorze haftu. .

Webcam image
to Photo-stitch

Lista nowych własności DRAWings® 5
Nowe narzędzie Automatyczne-obramowanie z
l
ściegami seryjnej satyny i stebnówki
l
Oprogramowanie zawiera w pakiecie Wings’ modular 5

z modułami Basic-Text
Zastosuj Szyk
Kalejdoskopu
Dodaj nowe obiekty jako klony
Używająć tej opcji, możemy oznaczyć utworzony duplikat
obiektu jako klon początkowego obiektu. Jeśli odkształcasz
jeden z klonów wszystkie inne klony są odkształcone
tworząc unikalne i piękne wzóry haftu .

Dodane jest zapełnienie haftu typu siatka.
Z zapełnieniem siatkowyn można utworzyć doskonałe
koronki . To rozwiązanie może być bardzo przydatne dla pr
haftów na rozpuszczalnym materiale.

l
Ręczna zmiana kolejności obiektów przy użyciu

menadżera kolejności
l
Drukowanie materiału informacyjnego wzoru haftu
l
Export wzoru do formatów Quilt i DXF
l
Dodawanie nowych obiektów jako klonya
l
Otwieranie wielu wzorów w osobnych oknach
l
Nowa paleta kolorów nici
l
Tworzenie wzoru haftu z obrazy pobranego z
kamery internetowej.
l
Ulepszony eksport foto-realistycznego obrazu haftu
w 3D pozwala na drukowanie obrazu haftu na
tekstyliach lub na promocję wzorów.
l
Wsparcie do nowych formatów plików typu .AI.
l
W pełni edytowalne do potrzeb użytkownika menu.
Wystarczy raz ustawić i nie tracić więcej czasu
podczas projektowania wzoru.
l
Powolne przerysowanie- symulacja pracy maszyny
l
Szyk prostokątny/Kalejdoskop
l
Automatyczne tworzenie obrazu do photo-stitch.
l
Dodano zapełnienie siatkowe
l
Szyk kołowy wzoru

www.drawstitch.com
Wings’ modular 5 Basic-Text modules
został dołączony do pakietu oprogramowania
W pakiecie DRAWings 5, został dołączony nowy Wings'
modular 5 z modułami "Basic" i "Text" które zawierają wiele
użytecznych funkcji oraz komunikują się bezpośrednio z
oprogramowaniem
DRAWings 5.
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