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نرم   افزار طراحی پارچه دابي بوریا، فرآيند طراحی، ايجاد كارت ضربه، نخ كشي و ايجاد رنگبندي های مختلف از يك طرح 
را به صورت قابل مالحظه ای تسريع و آسان نموده و در انتها پارچه طراحی شده را قبل از تولید به صورتی واقعی شبیه سازی 
مي نمايد. اين راهكار پیشرفته، ابزاری مخصوص براي پارچه هاي دابي است كه به شما اين قابلیت را مي دهد تا به فرآيند طراحی 

تا تولید تسلط كامل داشته باشید.

در نرم افزار طراحي پارچه دابي بوریا، شما به سادگي مي توانید بافت پارچه، نخ كشي، كارت ضربه، رنگبندي نخ تار يا پود و در 
نتیجه رنگبندي پارچه، جنس نخ و ساير متغیرهای بافت نظیر میزان برداشت پارچه برای تغییر تراكم پودي و... را تغییر دهید. و 
با استفاده از اين تغییرات و تعريف حالت نخ )مولینه، مالنژ و...( و پارامترهاي فیزيكي نخ )نمره، میزان تاب، جهت تاب، تعداد ال 
و...( و انواع نخ هاي فانتزي )طراحي شده بصورت گرافیكي( مي توان محصول نهايي را بصورت واقعي شبیه سازي نمود. پس از 

شبیه سازي مي توانید پارچه را كاماًل به همان صورت كه مي بینید با استفاده از استاندارد رنگ Pantone پرينت بگیرد.

نرم افزار طراحي پارچه دابي بوریا، داراي آرشیو بافت و نخ متنوعي مي باشد. اين آرشیو به سادگي از بافت و نخ هاي دلخواه و 
تعريف شده شما قابل گسترش مي باشد و تنها با يك كلیك بر روي اجزاء آرشیو، طرح شما بافت و يا نخ مورد نظر را مي پذيرد.

قابلیت گزارش دهي اين نرم افزار نیز بسیار كاربردی مي باشد. میزان مصرف نخ به تفكیك تار و پود، محاسبه قیمت به تفكیك 
نوع نخ، پرينت طرح پارچه در حالت هاي مختلف، نخ كشي و كارت ضربه، گزارش از سري رنگبندي به تفكیك تار و پود و ارائه 
مشخصات شانه و نوع نخ كشي در هر دندانه شانه و در انتها محاسبه قیمت تمام شده، از ويژگي هاي كارآمد گزارشات فني اين 

نرم افزار است.

     شبیه سازي آنچه در ذهن شماست
طراحی پارچه دابي بوریا - ویرایش ۴
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بوریا سامانه های طراحی و تولید رایانه ای - تهران
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سرمد، شماره 4

كدپستی: 1553933818
تلفن: 88739073 و 88739048

نمابر: 88501078
info@booria.com :پست الكترونیك

بوریا
سامانه های طراحی و تولید رایانه ای

www.booria.com2

ویژگي ها

افزايش تنوع طرح
سازگار با ويندوز 10

امكان مشاهده پارچه به صورت مجازی قبل از تولید
جلوگیری از فرآيند نمونه گیري و كاهش هزينه هاي تولید

امكان ارسال نمونه قبل از تولید به تمامی كارفرمايان و تولیدكنندگان و اخذ تايید پیش از تولید

مزایا

:: خلق و ويرايش همزمان چندين طرح 
:: ويرايش و خلق نخ هاي مورد استفاده در بافت

:: توانايي بافت ريزي متنوع براي يك طرح پارچه
:: تهیه گزارشات وزنی، میزان مواد مصرفی و قیمت تمام شده
:: پرينت بافت، كارت ضربه، نخ كشي و پارچه شبیه سازي شده

:: شبیه سازي پارچه به صورت واقعی و پرينت پارچه شبیه سازي شده 

:: داراي آرشیو نخ، بافت و رنگ جهت افزايش سرعت طراحي و تنوع طرح
:: امكان شبیه سازي نخ هاي خاص نظیر فیالمنت، اسالب، پرزدار و پرينت آنها
:: توانايي طراحي پارچه با تراكم تاري و پودي مختلف در طول يا عرض پارچه

:: امكان تغییر رنگ تك تك نخ هاي تار و پود در محیط طراحی با استفاده از ابزار خاص
:: قابلیت تغییر آسان رنگبندي پارچه و ايجاد بیش از 12 رنگبندي تنها ظرف چند دقیقه

:: توانايي ارسال پارچه شبیه سازي شده به وسیله پست الكترونیك برای مشتريان و كارفرمايان
:: امكان طراحی بافت و يا تغییر بافت در محیط طراحی با استفاده از ابزارهاي خاص و پیشرفته
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