
Tasarım ve Baskı Yönetimi Yazılımı

ÖNEMLİ FAYDALAR

Perakendeciler, cotodesign ile müşterilerine işyerinde eşsiz bir deneyim sunabilir, mağazaya gelen müşteri sayısını yükseltebilir ve 
ürün kişiselleştirmesi sayesinde marjları artırabilirler. Çeşitli kompakt ve sezgisel Roland DG cihazları ile birlikte çalışan cotodesign; 

mağaza içi, portatif mağazalar ve etkinlikler için idealdir. 

Müşterilerin çok 
çeşitli ürünleri 

kişiselleştirmelerini 
kolaylaştıran sezgisel 

arayüz

Mobil cihazlardan fotoğraf 
ve resim yükleme

Marka ve ürün uyumu için 
esnek arayüz tasarımı

Kullanımı kolay, 
perakende ortamlarına 
ve üretim iş akışlarına 
entegre edilmesi basit

Cihaz operatörleri için 
sadece asgari düzeyde 

eğitim gerekliliği

MAĞAZA İÇİ VE YERİNDE KİŞİSELLEŞTİRME YAZILIMI
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Giyim ve konfeksiyon Kişiselleştirilmiş işaretler Takılar ve aksesuarlarModa Aksesuarları
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Roland teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere periyodik 
bakım gerekli olabilir. Lütfen ayrıntılar için Roland bayiniz ile iletişime geçin. Açıkça belirtilenler dışında hiçbir garanti verilmez. Roland, öngörülebilir olsun veya olmasın, bu tür ürünlerdeki kusurların neden olabileceği 
herhangi bir olası veya dolaylı zarardan sorumlu tutulmayacaktır. PANTONE®, Pantone LLC’nin mülküdür. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Telif hakkıyla korunan malzemelerin çoğaltılması veya 
kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla ve ihlallerden sorumludur. Roland DG Corporation, MMP teknolojisini TPL Grubu’ndan lisanslamıştır.

Seçili görseller

cotodesign ile 4 kolay adımda ürün kişiselleştirmesi

cotodesign (Sunucu)
İşletim sistemi Windows 10® 64-bit
Merkezi işlemci Intel Core i Serisi veya daha iyisi
Bellek 8 GB veya daha fazlası
HD 1 GB veya daha fazlası (yalnızca bu yazılım için)/NTFS
Monitör 1920 x 1080 veya daha yüksek
Web tarayıcıları Google Chrome ver. 67
Sürücüler DVD-ROM sürücüsü

Diğer Ethernet portu, USB portu, İnternet bağlantısı, Adobe Acrobat Reader, Roland VersaWorks 6.0 ve VersaWorks Dual 1.6.11 veya üzeri (cotodesign ve VersaWorks aynı bilgisayara 
kurulmalıdır

Müşteri Bağlantı Uçları
İşletim sistemi iOS veya sonrası Android 6.0 veya sonrası Windows 10 64-bit MacOS 10.13 veya sonrası
Web tarayıcıları (test edilmiş) Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67
Ekran 1280 x 720 veya daha yüksek 1280 x 720 veya daha yüksek 1920 x 1080 veya daha yüksek 1920 x 1080  veya daha yüksek
Diğer Sunucu bilgisayara ağ üzerinden bağlanabilme

Supported Devices

VersaUV LEF-12/12i/20/200/300, 
LEF2-200/300, VersaSTUDIO BN-20, 
BT-12, CAMM-1 GS-24, METAZA MPX-90/95, 
SF-200, DGSHAPE LD-80

Müşteriler sadece birkaç dakika içinde benzersiz kişisel eşyalarını eve götürebilirler.

BİR ÜRÜN SEÇ TASARIM YAP SİPARİŞ VER YAZDIR

Müşteriler bir dizi ürün arasından 
kişiselleştirmek istedikleri ürünü 

seçerler. 

Müşteriler, bir dizi şablon arasından seçim 
yapar ve kendi fotoğraflarını, görüntülerini 

ve yazılarını ekleyebilirler. 

Müşteriler, ürün miktarını seçer 
ve sipariş verirler.

Mağaza çalışanlarının siparişi hızlıca 
tamamlaması için sipariş verileri, işi çıkış 
cihazına bağlayan “sipariş yöneticisine” 

otomatik olarak iletilir.

Güvenlik ve kolay kullanım göz önünde bulundurularak tasarlanan Roland cihazları; kapalı çalışma alanları, sessiz ve temiz üretim ve 
sıkı endüstri standartlarına uygun sertifikalı mürekkepler içerir. Tek başına veya entegre bir kişiselleştirme çözümünün parçası olarak 
kullanılabilecek bir dizi cihaz arasından seçiminizi yapın. Güven içerisinde kullanmanız için kapsamlı destek sağlanmıştır. cotodesign 
yazılımı ile uyumlu cihazlar şunlardır:

BIR DIZI KOMPAKT, KULLANICI DOSTU ROLAND CIHAZI ILE UYUMLU

• VersaUV LEF/LEF2 Serisi 
UV-LED Flatbed Yazıcı
• VersaSTUDIO BN-20 
Masaüstü Bas/Kes Cihazı

• VersaSTUDIO BT-12 
Doğrudan Kıyafete Yazıcı
• DGSHAPE LD-80 
Lazer Dekoratör

• METAZA MPX-90/-95 
Metal Gravür Makinesi
• CAMM-1 GS-24 
Masaüstü Kesim Makinesi

• SF-200 
Eko-solvent Flatbed Yazıcı
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Akıllı telefon kılıfları ve tüketici elektroniği Kazıma yapılmış metal 
hediyelik eşyalar Kozmetik ve parfüm ambalajıStickerlar

Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve boyutlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.


