
گردش کار طراحی در چاپ کارتن

کارتن چاپ شده  محصولکنترل نهایی فایل خروجی طراحی گرافیکی بسته بندیطراحی ساختار بسته بندیاندازه گیری محصول

 اولیــن قــدم بــرای آمــاده ســازی
 کارتــن بســته  بنــدی اندازه گیــری

دقیق محصول است.

 ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا وارد
ــی ــاد واقع ــا ابع ــول ب ــردن محص  ک
کارتــن بعــدی  ســه  شــکل   بــه 

مناسب آن را طراحی کنیم.

 ایــن امــکان فقــط در برنامه هــای
قالــب بــرای طراحــی   تخصصــی 

برش وجود دارد.

مثــل تخصصــی  برنامه هــای   در 
ــد ــی می توانی ــه راحت ــد ب  آرتیوس ک
 بــرای محصولــی کــه ابعــاد آن را
 داریــد بــا ســرعت و دقــت بــاال
ــتانداردهای ــاس اس ــر اس ــی ب  کارتن

کارتن سازی آماده کنید.

گــزارش دقیــق از ابعــاد و هزینــه
  هــای قالــب ســازی تهیــه کنیــد و بــه

راحتی تاییدیه مشتری را بگیرید.

ــده را در ــاده ش ــی دی اف آم ــل پ  فای
 آرت پرو پــالس کنتــرل کنیــد و بــا
ــی رو ــد ، فایل نهای ــای قدرتمن  ابزاره
 پریفالیــت کنیــد و همــه مــوارد مثــل
ــر و ــن تصاوی ــد پایی ــای درص  ترام ه
 یــا ضخامــت خطــوط را بــه صــورت

  اتوماتیک کنترل کنید.

 حــاال بــا خیــال راحــت فایــل نهایــی
را برای کلیشه سازی ارسال کنید.

 بــا اســتفاده از یــک ورک فلــوی کامــل
شــده چــاپ  کارتــن  حرفــه ای   و 
 دقیقــا مثــل طراحــی اولیــه خواهــد
ــه و ــن چاپخان ــکالت بی ــود و مش  ب

مشتری کمتر خواهد شد.

باعــث حرفــه ای   ورک فلــوی 
 جلوگیــری از هــدر رفتــن زمــان و
همــه و  می شــود  اولیــه   مــواد 

 برنامه ها با هم سازگار هستند.
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آماده سازی فایل برای چاپ

 بــرای آمــاده ســازی یــک فایــل بــرای
ــادی الزم اســت و  چــاپ کارهــای زی

موارد زیادی باید کنترل شوند.

بــه دســک پک  پالگین هــای   بــا 
ــا ــرل ترام ه ــری، کنت ــی ترپ گی  راحت
 و اصــالح رنگ هــا را انجــام دهیــد و
ــه ــد هم ــه داری ــتی ک ــک لیس ــا چ  ب
 مــوراد مهــم را قبــل از چــاپ کنتــرل و

پریفالیت کنید.

ــالح ــرل و اص ــرای کنت ــک پک ب  دس
فایل بهترینه.
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ــد ــه در آرتیوس ک ــی را ک ــرح تیغ  ط
ــاز  طراحــی کردیــد را در الســتریتور ب
 کنیــد و در حیــن طراحــی نتیجــه
 کارتــان را بــه صــورت ســه بعدی

 ببینید .

مثــل فرآیندهایــی  نهایــت   در 
 طالکــوب و یــا چــاپ روی متاالیــز را
ــی را ــول نهای ــد و محص ــی کنی  بررس
ــان ــتری نش ــه مش ــد ب ــل از تولی  قب

دهید.

 اســکو اســتودیو بهتریــن ابــزار بــرای
طراحی بسته بندی است.
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