
Kalıp tasarımı, Serilendirme & Pastal
Sisteminde Yeni Bir Dönem
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DİGİTİZER
StyleCAD 4 veya 16 buton’lu tüm
Digitizerleri destekler.
Akıllı Audio/video sistemi karton
kalıplarınızı monitöre bakmadan
hızlı bir şekilde sisteme yükleme-
nize yardımcı olur.
Noktalar, düz ip yönleri, iç çizgi,
katlama çizgisi, delgi noktaları, se-
rilenmiş kalıplar dijit edilebilir.
Kalıp adı, miktarı, pastal grubu
dijit menusundan girilebilir.
Limitsiz geri-al işlemleri ile zaman
tasarrufunu sağlar.
Dijit edilmiş kalıplar otomatik ola-
rak düz ip yönü boyunca yerleşti-
rilebilir ve kalıp bedenleriyle
düzenlenebilirler.
SERİLENDİRME
Serilendirme çeşitleri
1.Serilendirme paneli ve klavye
üstünde yukarı/aşağı,sol/sağ tuş-
ları
2.Otomatik serilendirme
3.Çevre serilendirmesi
4.Ara Serilendirme
5.Çıt Serilendirmesi
6.Radyal (offset) Serilendirmesi
Yenilikçi seri sistemi kullanıcıya
gerçek zamanını kazandırır.
Beden listesi ve seri değerleri,
idare seri kütüphane sistemi ile
çoklu (kalıplarda/noktalarda) seri
noktalarını 2 yada daha fazlasını
aynı anda serileme işlemini sağ-
lar.
otomatik seri işlemi ile kayıtlı
benzer kalıplar kullanılarak seri iş-
lemini uygular.çalışma alanında
inch,cm,ondalık yada kesirli ola-
rak çeşitli birimlerde çalışmaya
izin verir.istenilen her seri noktası
üzerinde gereken düzenlemeler

yapılabılır.
Her bedenlerde farklı seri artışları
olabilir,ihracat ve iç piyasa kalıp-
ları için kullanılan düzensiz seri iş-
lemini kolay bir şekilde
hazırlamanızı sağlar..
orta serileme tekniği ile çoklu par-
çaları ve iç çizgileri birlikte seri-
lemeyi sağlar.
Çıt serilendirmesi mükemmel çıt
aralığı sağlar ve çoklu parçalar
arasındaki çıt miktarları hizalar…
Radyal (dengeleme) seri sistemi
özellikle kadın iç giyim ve spor
giyim gibi zor durumlarda serilen-
dirme için faydalıdır.
Gerçek kalıp Teknolojisi
Müşteri anketimiz %30 - %50 ve-
rimlilik artışı ortaya koymuştur.
Tasarım konsepti kullanım kolaylığı
ve verimliliğe dayanmaktadır.
Bundan dolayı diğer CAD sistem-
leriyle mukayese edildiğinde ge-
rekli olan tipik kullanıcı eğitimi
%50’dan azdır.
SytleCAD yüksek kalite bakımın-
dan örnek alınacak ve güvenile-
cek otomatik özelliklerle
donatılmıştır, kullanıcıya kısa sü-
rede istenilen kalıpları verir.
Gelişmiş kalıp Hazırlama Prog-
ramı
İyi tasarlanmış kısa yol tuşları ve
patentli QuickStep özelliği %40
zaman tasarrufu sağlar.
Piyasadaki en iyi kavis kalitesi ve
çeşitli kılavuz çizgileri, paralel
çizgi aracı, izleme aracı,
kesme/uzatma aracı ve kavis
çizme ve yumuşatma aracı dahil
olarak en güçlü çizim araçları.
Otomatik dikiş payı aracı, astar
aracı ve kesme/germe aracı çoklu

desenlerde rahatlıkla kullanılabilir.
Kullanımı kolay ve hassas pens,
pens transferi, fırfır/büzgü, pili
araçları.
Kavis yumuşatma aracı basit ola-
rak en iyisi olup manuel çizgi işle-
mini simüle edebilir.
Kontrol-C/V tuş kombinasyonu ka-
lıplar, eğriler, seri bilgisi, metin,

semboller vs kolaylıkla kopyalar.
Mandal Özelliği 4 seviyeyi des-
tekler(nokta, kesişim, ana hat ve
ızgara) ve doğru seçim ve hareket
için yardımcı olur.
Orijinal kalıp özelliği yapılan deği-
şikliğin doğrulanmasına yardımcı
olmak için kalıbın anlık kopyasını
gösterir.
Resimler, kalıp görüntüleri taslak
dosyaları ve ses kaydı modelde
hafızaya alınabilir ve programla e-
postalanabilir.
Raporlama ile Excel özet tablosu
dâhil olarak çeşitli formatta görün-
tüler, desen bilgisi ve desen spe-
sifikasyon bilgisi raporlanabilir .
Yeni başlayanlar için özel Mouse
de özel sağ tuş mönüleri ve fay-

Türkiye distribütörlüğünü Ar iş sanayi dikiş makinelerinin yaptığı StyleCAD kullanıcıya bir çok
avantajlar sağlıyor. Bu sistemin genel özellikleri ise şöyledir.
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dalı yardım videolarını oldukça ya-
rarlı bulacaklardır.
Pastal Hazırlama Programı
- StyleCad her türlü kumaş ve yer-
leştirme metoduyla çalışabilir.
- Basit sürükleme ve kaydırmaya
ilave olarak kalıplar boşluklara
manüel olarak yerleştirilebilir.
- Eksik seriler ve kalıp çakışması
gibi gelişmiş hata denetim işlevleri
pastalın doğruluğunu ve tutarlılı-
ğını tahmin eder.
- Yukarı, aşağı, sağ ve sol klavye
tuşlarıyla kalıplar hareket ettirilebi-
lir.
Hızlı fare hareketleri kullanarak
kalıp serbest olarak 90 derece ve
180 derece döndürülebilir ve
klavye ile 10 derece veya 1 dere-
celik aralıklarla serbest döndürme
işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Çeşitli genişlik ve yerleşim var-
yasyonlarını mukayese etmek için
10 taneye kadar kullanıcı tarafın-
dan seçilmiş anlık pastallar kay-
dedilebilir.
- Kalıplar kumaşın dışında hafifçe
taşırılabilir veya çakıştırılabilir.
- Kalıplar stil, beden veya uzun-
luklarına göre gruplandırılabilir.
- X/Y yönlerinde 10 adet düzensiz
aralıklara kadar düzensiz kumaş
kontrol kalıbını destekler.
- Farklı pastallar birbirleriyle bir-
leştirilebilir.
- Kumaş verimi ,% kullanım, ebat
oranı ,parça sayısı ,pastal geniş-
liği vs çoklu pastallar için izlene-
bilir.
- Kullanışlı pastal kayıt özeti, pas-
tal durumu ,örtüşen parçaların
adedi ve kumaş dışındaki parça-
ların adedini ve raporunu gösterir.
Otomatik Pastal Hazırlama Prog-
ramı
Basitçe verimlilik hedefini (%) ve
zamanını girin ve otomatik pastal
büyük bir zaman ve çaba tasarru-
funda bulunarak bir iki dakika
içinde % 80 i aşan pastal verimli-
likleri çıkartır.
Otomatik pastal kumaş ve işçilik
tasarrufunda bulunarak maliyet ta-
sarrufu
yapar.

Gece kullanımı gözetimsiz çoklu
pastal yerleştirme ve Sınırsız sa-
yıda pastal yerleşim işlemi ger-
çekleşir.
Bir pastal için verilen genişlikler
arasından en iyisini analiz edip
bulma.
Beden, asorti, isim veya özel
gruplamayla kısmi yerleştirme için
esnek ayrıştırma seçenekleri.
Ayarlanabilir tek tek döndürme ve
grupça döndürme (180 , 90 veya
serbest dönüş), tersyüz ve yön
parametreleri.
Kısmi otomatik işaretleme kullanı-
cıların deneyim ve yeteneklerin-
den de faydalanmanızı sağlar.
İptal edilebilir blokaj ve gruplama
özelliği otomatik pastal tarafından
desteklenmektedir.
Çıkış Yöneticisi programı
Ayrı bir Plotter/Cutter kontrol prog-
ramı pastal dosyalarının ve model
dosyalarının uzantılarını yönetir.
Durdurmama, kaldırma, çizme
emrinin değiştirilmesi gibi esnek
kontrol özellikleri. Bir model dos-
yası çizdirilirken, çıkış yöneticisi
programı kağıt tasarrufu sağla-
mak için parçaları otomatik olarak
düzenler.
Kullanıcı dosyayı çizdirmeden
önce parçaları manuel olarak yer-
leştirmeyi seçebilir. Çizdirme ta-
lebi farklı pc ağında çalışmakta
olan kalıp ,pastal veya otomatik
pastal programından yollanabilir.
Dosya Transferi
StyleCAD en çok kullanılan dosya
formatlarını destek-
ler.DXF,AAMA,HP/GL,DM/PL,IBA/
VET(Lectra) PCE/MOD/ZIP & Cut
file (Gerber),DRW/PLT (Tetra-
CAD),PAD ve Yuk gibi dosyaların
transferlerini hatasız yapar.
Güvenilirlik
StyleCAD başangıçta Windows
için tasarımlanmış ve GUI (Grafik
kullanıcı ara yüzünde )’de en son
teknolojiyi kullanmaktadır.
Diğer programlarla veri takasını
sağlamak için açık veritabanı ara
yüzünü (ODBC) desteklemektedir.
StyleCAD müşterilerimizi dinleye-
rek kullanıcı talepleri doğrultu-

sunda versiyon güncellemeleri ile
programı geliştirmek için her
zaman % 100 çaba göstermekte-
dir.
Farklar
StyleCAD model yapımında,dijit
etme ve pastal yerleştirmede en
hızlı ve kolay program olarak ta-
nınmaktadır.Piyasada ki diğer
CAD sistemleri ile sorunsuz dosya
transferleri StyleCAD in bir farkını
daha göstermektedir.
StyleCAD güçlü alt yapısı, dünya
genelinde yaygın satış ve servis
ağı ile yeni teknolojileri sizleri ta-
nıştırmak için çalışmaktadır.
Tasarruflar
StyleCAD zaman tasarrufu yapa-
rak verimli olmanızda yardımcı
olur. Endüstride en iyisi olan oto-
matik pastal özelliği ile kumaş ve

zaman tasarrufunu azami şekilde
yapar.
Çeşitli aşamalarda hata kontrolü
ile masraflı hataları önler.
Uyumluluk
-StyleCAD en sık kullanılan dijit
masaları, Plotter ve Cutter’lerin ta-
mamına yakınını destekler.
-DXF,AAMA,HP/GL,DM/PL,Cut
files,IBA/VET (Lectra),MOD/PCE
/ZIP (Gerber),PAD ve DRW/PLT
(TetraCAD) Dosya desteği diğer
CAD sistemleriyle dosya takasını
çok daha esnek yapar.
-Türkçe İngilizce ,İspanyolca
Çince,Korece,ve Portekizce dahil
olarak çeşitli diller aynı zamanda
desteklenir ve çeşitli font çıkışı
mümkündür.
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