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نرم افزار استودیو فرش بوریا، ابزاري منحصر بفرد براي توليد كنندگان، صادر كنندگان و متخصصين صنعت فرش ماشيني و 
دستباف مي باشد كه با قابليت هاي مختلف و متنوع خود، راهكاري مناسب به منظور كنترل هزينه ها و بازاريابي محصوالت است. 
برخي از اين قابليت ها عبارتند از؛ ايجاد و نمايش رنگبندي هاي فرش، چاپ كاتالوگ، ايجاد كاتالوگ الكترونيكي، مفروش كردن 

فرش در محيط هاي سه بعدي و انجام عمليات گزارش دهي مي باشد.   

ويژگيها
:: ايجاد تصاوير مجازي از فرش در محيط هاي سه بعدي مختلف به صورت كاماًل واقعي

      قابليت خلق تصاوير سه بعدي واقعی كه در آن محصوالت شما مفروش شده  اند
      ابزاری مناسب جهت انتخاب طرح و رنگبندي مناسب پيش از توليد
:: تهيه گزارش وزنی و آماری از ميزان مصرف توليد و مواد مصرفی    

      گزارش گيري بر اساس اطالعات فنی و خصوصيات محصوالت توليدی و قابليت ذخيره سازي و ارسال آن
      ابزاري مناسب جهت بررسی هزينه توليد، ميزان نياز به مواد مصرفی و ... پيش از توليد

:: آماده سازي كاتالوگ محصوالت توليدی با چيدمان دلخواه شما در كوتاهترين زمان
      آماده سازي تعداد دلخواه كاتالوگ با چيدمان مورد نظر و ارسال برای چاپ

      قابليت آماده سازي و به روز رساني چيدمان چاپ
:: ايجاد كاتالوگ الكترونيكي 

ابزاریپویابرايدستیابيبهبازارهایجدید

استوديوفرشوكاتالوگالكترونيكيبوريا
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كاتالوگ الكترونيكي بوریا راهكاري مدرن به منظور معرفي گالري هاي متنوع فرش شما به صورت الكترونيكي، كاماًل محفوظ، 
زيبا و پويا مي باشد كه ذهن هر بازديد كننده و خريداري را به سمت خود معطوف مي سازد. اين راهكار سبب مي گردد به جاي 
استفاده از كاتالوگ    هاي كاغذي كه هزينه بر، جا گير و محدود مي باشند و تنها مي توانند چند فرش شما را معرفي نمايند، از كاتالوگ 
الكترونيكي استفاده نماييد كه در آن مي توانيد تمامي محصوالت خود، حتي محصوالتي كه هنوز توليد نگرديده اند را به صورتي 
پويا و نوين به مشتريان معرفي نماييد. بدين ترتيب تنها با ارائه لوحي فشرده در ابعاد يك كارت ويزيت، مي توانيد تمامي اطالعات 
به  كاماًل محفوظ  را در محيطي  فني محصوالت  فيلم، طرح فرش و مشخصات  متون، تصاوير، صوت،  انواع  نياز شامل  مورد 

طرف هاي تجاري خود ارائه نماييد.

ويژگيها
:: قابليت ايجاد ارتباط با سايت شما

:: قابليت مفروش نمودن فرش در محيط هاي سه بعدي 
:: قابليت دريافت سفارش طرح هاي انتخابي از طريق پست الكترونيك

:: قابليت معرفي شركت به مشتريان با استفاده از متن، انيميشن، فيلم و موسيقي
:: حفاظت بي نظير از تمامي طرح هاي توليدي شما به روش ايجاد فايل هاي كد شده 

:: قابليت به نمايش گذاردن تا 64 رنگبندي از يك طرح بدون افزايش حجم ذخيره سازي و امكان ذكر مشخصات فني 

مزايا
:: قابليت ايجاد حتي يك كاتالوگ براي يك مشتري و به روز  آوري بسيار سريع كاتالوگ هاي الكترونيكي

:: معرفي محصوالت به روشي مدرن، زيبا، كارآمد و بسيار ارزانتر از كاتالوگ هاي كاغذي 
:: جلوگيري از هزينه هاي اضافي براي چاپ كاتالوگ كاغذي 

:: امنيت و حفاظت بسيار قوي از طرح هاي شما 
:: پاسخ سريع به نيازهاي مشتري 

كاتالوگالكترونيكي
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