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-------- แสดงภาพการออกแบบชุดไดเหมือนจริงดวยโปรแกรม 3D
-------- ลองชุดของคุณบนตัวหุนสามมิตท
ิ ี่ออกแบบไดดวยตัวคุณเอง
-------- ใหตัวอยางทีถ
่ ูกตองแมนยํา ทั้งยังชวยลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรในขั้นตอนการขึ้นตัวอยาง
-------- ชวยใหคุณมีเวลามากขึ้น จึงสามารถดูแลลูกคา คูค
 า ผูผ
 ลิต บริษัท หางราน หรือแมแตดีไซเนอรไดอยางทั่วถึง
-------- ชวยใหคอลเลคชั่นของคุณไมถูกจํากัดดวยการออกแบบแบบเดิม ๆ
-------- ทําใหการประสานงานระหวางลูกคา ผูผลิต หรืองานภายในองคกรงายขึ้น สามารถสื่อสารโตตอบไดทันที

Version : 4.2.1

โปรแกรมภาษาไทย

TRANSFORM
เปลี่ยนแพทเทิรนจากสองมิติ ใหเปนภาพสามมิติเหมือนจริงไดทันที
FIT
สามารถปรับรูปรางของหุนไดหลากหลายขนาดเพื่อใหเหมาะสมกับการออกแบบของคุณ
COMMUNICATE
สื่อสารกับลูกคาหรือภายในองคกรของคุณโดยผานโปรแกรมการสื่อสารทีถ
่ ูกออกแบบใหงายตอการใชงานของ V-Stitcher’s
EXPAND
ขยายรูปแบบการนําเสนองานตอลูกคาผานแคตตาล็อคในรูปแบบภาพสามมิติที่เหมือนจริง
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ชวยลดคาใชจาย และยนระยะเวลาในการออกแบบจนถึงการตัดเย็บใหสั้นลง กระบวนการ
ทั้งหมดจึงงายขึ้น ดวยโปรแกรมการออกแบบสามมิติที่ถูกพัฒนาใหผลงานที่ได ใกลเคียงกับความเปนจริง
มากที่สุด (true-to-life)

V-Stitcher โดยการพัฒนาของ Browzwear เปนโปรแกรมการออกแบบภาพสามมิตท
ิ ี่ชวยใหขั้นตอน ตาง ๆ
ในการออกแบบจนถึงการตัดเย็บมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผูออกแบบสามารถเลือกเนื้อผา การตกแตง วิธีตัดเย็บ และ
การ fitting ทําใหไดภาพที่ใกลเคียงกับชุดที่จะตัดเย็บมากที่สด
ุ โปรแกรมจะแสดงภาพที่ออกแบบ ดวยหุน
 สามมิตบ
ิ น
จอคอมพิวเตอร ทานสามารถกําหนดสัดสวนของผูสวมใสจริงได รวมทั้งยังสามารถกําหนดเนื้อผา สีสัน และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามที่ตองการได
่ านมาในดานการพัฒนาโปรแกรมสามมิติเพื่อการออกแบบ
ดวยผลงาน และการพัฒนาทีม
่ งุ มั่นของบริษัท ฯ ทีผ
ตัดเย็บเสื้อผาดวยคอมพิวเตอร ทําใหคุณมั่นใจไดวา V-Stitcher จะทําใหทานกลายเปนผูออกแบบและผูผลิตชั้นแนว
หนา ดวยความสามารถที่โดดเดนของ true-to-life ซึ่งรวมอยูในโปรแกรมทีจ
่ ะชวยสนับสนุนทุกกระบวนการผลิต ไมวา
จะเปนการ design, fitting หรือ Merchandising
Fit
►
►
►
►
►

----------------------------------------------------------------------------ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทท
ี่ น
ั สมัย V-Stitcherสามารถจําลองรูปแบบการตัดเย็บทีท
่ ําใหเห็นภาพทีใกลเคียง
่ ุด
กับชุดที่จะไดจากการตัดเย็บจริงมากทีส
สามารถออกแบบ และปรับเปลี่ยนสัดสวนหุนของคุณดวยลักษณะทาทางที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนทา
นั่ง ทายืน หรือทาเดิน เพื่อใหเห็นชุดในมุมมองที่หลากหลายขึ้น
เปนโปรแกรมที่เปลี่ยนภาพจากแพทเทิรนสองมิติใหเปนสามมิติ True-to-life ซึ่งถูกพัฒนาบนมาตรฐานของ
โปรแกรม CAD ที่ใชทั่วไปในปจจุบัน
โปรแกรมนีส
้ ามารถใชรวมกับโปรแกรมอื่นๆบนพื้นฐานของโปรแกรม CAD โดยเฉพาะในกระบวนการ ปรับแตง
แพทเทิรนในชวงของการ fitting
มีฟงคชั่นที่ถูกพัฒนาใหมีความสามารถในการวิเคราะหความถูกตองแมนยําของชุดที่ออกแบบวาชุดมีความ
พอดีหรือไม

----------------------------------------------------------------------------Design
►
การออกแบบชุดดวยภาพสามมิติทําใหเห็นลักษณะของเนื้อผาไดอยางสมบูรณแบบขึ้น
►
ไมตองใชการกะหรือประมาณอีกตอไป ทุกขั้นตอนของการตัดเย็บนับตั้งแตการออกแบบ นําเสนอ และจัดสง
จะสะดวกมากขึ้น ไมวา จะมีร ายละเอีย ดปลีกยอย เชน เนื้อผา ตะเข็บ การเย็บ การพิมพล าย การออกแบบ
โลโก สามารถปรับเปลี่ยนแกไข และออกแบบเองไดทั้งหมด โดยแสดงดวยภาพสามมิติแบบ True-to-life

-----------------------------------------------------------------------------

Merchandise
►
นําเสนองานทีม
่ ีคุณภาพเหมือนจริง ทั้งยังสามารถจัดเก็บเปนแคตตาล็อกสามมิติในทุกกระบวนการผลิต ไมวา
จะเปนขั้นตอนกอนการผลิต กระหวางกระบวนการผลิต หรือการนําออกจําหนาย
►
สามารถนําเสนองานของคุณไดตรงเวลา ดวยดีไซนหลากหลายผานทางภาพสามมิติ ที่ทําใหเห็นถึงรูปทรง
ของเสื้อผา สีสัน ลายผา รวมถึงการลองสวมใส

www.farale.com
-----------------------------------------------------------------------------

Collaborate
►
สามารถนําเสนองานทางไกลผานทางอินเทอรเน็ต
►
ความสามารถในการออกแบบ แบบออนไลนชวยใหคุณสามารถโตตอบหรือแกไขดีไซนไดทันที ไมวาจะเปน
ภายในองคกรของคุณเองหรือภายนอกองคกร ไดแก ลูกคาและผูผลิต
►
ใชงานรวมกันไดมากกวาหนึ่งคนในครั้งเดียว ดวยฐานขอมูลกลางทีร่ วมขอมูลไวในที่เดียว ซึ่งประกอบไปดวย
รูปแบบ สัดสวน เนื้อผา รูปทรง การตัดเย็บ การตกแตง และขนาด

-- ใหกระบวนการการทํ
ระบวนการการทํางานของคุ
งานของคุณเปนเรื่องงายและเกิ
ยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย V-Stitcher -workstation requirements
The
•
•
•
•
•
•
•

following are the recommended hardware requirements for optimal performance:
Core Duo processor
1 GB RAM or higher
2 GB of available hard disk space
Graphic card
For optimum single screen workstation: 128MB or higher, Nvidia 6800, ATI 9600, 9800
For optimum multi-screen workstation: Nvidia Quadro NVS
For communication: Http Internet Connection

The V Stitcher can be operated with any of the following operating systems: Windows 98, Me,
2000 and XP.
Please note that simulation speed is based on the power of the CPU, hence a faster
processor speed and higher RAM capacity would result in faster simulation speeds. Dualcore
processors would also enable simulation to be 80% faster than normal processors.
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