Digitalização Nova e Melhorada
Escolha entre nossa nova abordagem de estilo de gráﬁcos para
digitalização ou métodos de digitalização tradicional melhorada.
Existe ainda mais controle total proﬁssional sobre todos os
valores de digitalização de entrada.

Pontos Criativos e Técnicos Novos e Melhorados
Ponto de suporte automático, Curvas Sobrepostas e Arremate
melhorados. Novos tipos de pontos Escultura, Ponto Cheio
Salientado, Quadrado e Quadrado Duplo. Novas técnicas de
pontos criativos de Enchimento em Espiral e Radial. Cópia e
espelhamento de Ponto Cruz melhorado.

Nova Biblioteca de Desenhos
Capacidade de gerenciamento de desenho poderosa com
sistema de busca super rápida por desenho de clientes, tudo
dentro do software. Encontre por cliente, pedido, data ou
qualquer informação do desenho. Este recurso substitui o antigo
Explorador de Desenho.

Recurso Pedido de Encomenda
Salve cliente, detalhes pedido da encomenda no arquivo de
desenho .EMB. Cria folhas de trabalho de desenho e gerencia
pedidos de desenho, estimativas, aprovação de clientes e folhas
de trabalhos de aprovação e produção. Não é necessário um
banco de dados separados

CorelDRAW® Graphics Suite X8 INCLUÍDO
Totalmente integrado e agregado no software Tem muitos
recursos Corel novos e melhorados relevantes especiﬁcamente
para bordado, multi-decoração, impressão, corte e entalhe. Inclui
uma biblioteca de fontes e clipart. Fácil de instalar e compatível
com Windows 10.

Visualizador de Produto Aprimorado
Novas imagens de vestuário de alta-resolução podem serem
usadas para criar modelos exatos de pedidos. Redimensiona,
mudar a cor e salva diretamente no arquivo de desenho .EMB.
Imprime folhas de aprovação em PDF com todos os detalhes do
trabalho e envia-as diretamente para o cliente por email.

Letras NOVAS e Melhoradas
A Letra de renome mundial da Wilcom ﬁcou ainda melhor com 25
NOVAS fontes digitalizadas professionalmente! Agora com
suporte Unicode e Glifos OpenType Glyphs para letras
elegantes. Nova espuma 3D, contorno, ponto corrido e duas
fontes coloridas. Tem também um gerenciamento de fontes
melhorado e recurso de Nomes de Time.

Auto-Digitalização Melhorada
Processamento de imagens e capacidades de auto-digitalização
de vetor para uso comercial signiﬁcativamente melhor. Gera
contagem automática de pontos para cotações e estimativa de
trabalho. Simples desenhos de logo podem ser auto-digitalizados
e editados em vez de serem tercerizados.

Monograma Aprimorado
Nova interface de monogramas fácil de usar com 69 desenhos
de monograma proﬁssionais pré-deﬁnidos ou crie o seu próprio.
Tenha maior controle de pontos, espaçamento e tamanho da
letra do seu monograma.

Concepção de espaço de trabalho mais eﬁciente
Alterne facilmente entre múltiplos desenhos abertos com as
novas abas de desenho Disposição melhorada de ferramentas
da caixa de ferramentas com ferramentas ﬂutuantes de rápido
acesso que ajudam você trabalhar mais rápido. Visualize a
sequência de pontos com o novo Leitor de Ponto usando
controles clássicos de leitor de mídia Novos comandos de barra
de ferramentas Cor e docker Minhas Linhas para fácil
gerenciamento de cores Suporte de monitor 4K, ícones grandes
ou pequenos opcionais

