
Wilcom EmbroideryStudio e4.2 přináší 
kreativních vyšívacích nástrojů zvyšujících 
produktivitu, které zdokonalý efektivitu a 

kreativitu výstupu všech návrhářů výšivek.

Světově Proslulé písmo

200 Profesionálně 
digitalizovaných fontů
• Legendární 

kvalita Wilcom
•

•

Optimalizováno pro 
4mm malá písmena 
Šití na čepice od 
středu

Teamová Jména
• Kombinace jména a loga
• Ušetří hodiny ruční přípravy
• Produktivně optimalizované šablony 

stehování

Kreativní základní linie a umění písma
• 10 Základních linií písma
• Pevná linka, oblouk, kruh nebo 

jakýkoliv tvar
• Předdefinované tvary obálky písma

TIP

Konverze TrueType fontů
• Nekonečné možnosti fontů
• Ovládání nastavení 

konverze

www.wilcom.com

Uživatelsky 
vylepšená písmena 
vám umožní uložit 
vlastní předvolby 
tvaru písma k 
existujícímu písmu 
Wilcom, čímž 
zajistíte, že vaše 
písmo se vyšije 
přesně tak, jak se 
vám líbí.



Výkonné a uživatelsky jednoduché nástroje
• Tvořte komplexní nebo jednoduché tvary
• Navrhujte se známými grafickými nástroji
• Tvořte výplně nebo obrysy tvarů

Vytvářecí Nástroje pro Profesionály

TIP
Používejte šablony k uložení osvědčených nastavení vyšívání, což snižuje 
dobu digitalizace a poskytuje konzistenci v produkci vyšívání.

Oživte své vzory kreativními výplněmi
• 14 Unikátních typů stehů
• 200+ Vzorků s motivy
• 60+ Programově dělených 

vzorků
• Zubatý okraj
• Efekt Trapunto
• Radiální výplň

Kreativní Efekty

Okamžité obrysy a orámování
• Přímý steh, Trojitý steh nebo 

Sloupcový satén
• Automaticky přidává ke vzoru, 

objektům nabo písmu

Nejbližší spoj a větvení
•

•

Automaticky posune počáteční a 
koncový bod během digitaliazce
Inteligentní a automatická 
sekvence výšivky

• Redukce drahých přestřihů a 
skokových stehů

Automatická digitalizace
• Okamžitá výšivka s Chytrým vzorem
• Konvertujte jakýkoli vektorový obrázek 

na výšivku pomocí CorelDRAW®

• Konvertujte výšivku na vektorové 
obrázky 

Custom embroidery styles
• Apply your favorite combination

of stitch settings in a single click
• Create your custom library of

stitch effects

TIP

Poptejte u nás naše 
speciální placené 

doplňkové kreativní 
funkce

Použijte Chytrý 
Vzor Wilcom 
pro generování 
rychlého počtu 
stehů, který 
použijete pro 
kalkulaci ceny



• Bezproblémová integrace
• Import/Export jakéhokoli vektorového 

obrázku
• Automatická konverze z vektoru na 

výšivku
• Ovládejte svá písma pomocí Správce 

fontů a Co je font
• +1,200 TrueType fontů/OpenType fontů
• +10,000 Vektorových clipart vzorů

Používejte CorelDRAW® pro základní 
symetrické tvary a obloukové  
rohy na obdélnících

                  
 

Nastavení kvality
• Plná kontrola nad nastavení kvality stehů
• Hustota, podšití, kompenzace-roztažení

Auto‑Tkanina
• Automatizace parametrů stehových 

objektů pomocí typu tkaniny a velikosti 
objektu

Dokonalé Editační nástroje

Automatické odstranění přesahů
• Redukuje nepotřebné stehy
• Eliminuje možné přetrhy nití

Stehový procesor
• Okamžitě zpracovává vzory na nejnižší počet 

stehů
• Nastavujte obecné parametry stehů
• Optimalizované vzory pro výrobu

Výkonné transformační nástroje

     Používejte lištu nástroje 
Sekvence pro reorganizaci vaší 
výšivky výběrem objektu nebo 

barvy.
TIP 

Změna velikosti Zkosení Otáčení Zrcadlení

Pozn.: Pro vytvoření efektu ve slunci byl použit doplňkový balíček 
Stínování a Otevřené výplně.

Automatické rozpoznání stehových souborů
• Konvertuje stehové soubory do upravitelných tvarů
• Přetvarujte, aplikujte barvy nití měňte pořadí 

objektů

TIP



Mějte Vaše Vzory Připravené Pro Výrobu

Knihovna Vzorů

Barevnice nití a Kombinace barev
• Barevnice nití oblíbených světoznámých výrobců
• Tvořte multibarevné kombinace
• Automaticky přiřaďte barvy vzoru k barvám nití

Náhled výrobku a 
schválení zakázky
• Výběr z 1,000+ výrobků a 

obrázků tkanin
• Náhled vzorů na výrobku
• Vygenerujte schválení 

zakázky
• Odešlete e-mailem 

schvalovací list zákazníkům 
přímo z  EmbroideryStudio

Produkční pracovní listy
• Pracovní listy pro obsluhu stroje
• Zobrazují informace o vzoru, 

rámečku, barvách nití, čas výroby a 
spotřebu nití

Připojení ke stroji a stehové soubory
• Posílejte přímo do vyšívacího stroje
• Exportujte do více než 40 strojových 

stehových formátů
• .DST, .PES, .FDR, atd.

Hledání a Třídění vzorů
• Hledejte pomocí jména zákazníka, čísla objednávky, 

data provedení, stavu vzoru, titulku vzoru anebo 
volného textu

• Procházejte a zobrazujte náhledy výšivky a 
obrázkových souborů

• Rychle lokalizujte jakýkoliv vzor

Podrobnosti objednání zakázky
• Zaznamenejte důležité informace o zakázce
• Jméno zákazníka, číslo objednávky a datum 

zhotovení
• Podrobnosti o výrobku, velikosti, počty a barvy
• Permanentně uloženy v souboru .EMB 

Export podrobností o vzoru
• Filtrujte a exportujte informace do .CSV
• Upravte preference sloupců pro export

Online help  help.wilcom.com
Community forum  community.wilcom.com
Product hints and tips  productblog.wilcom.com

Copyright © 1998-2019 Wilcom International Pty Ltd. All rights reserved.

Kontaktujte prodejce Wilcom:  
Miroslav Kočárek
Vyšívací a šicí stroje
+420 732 749 063 
info@vysivacistrojehappy.cz

Virtuální tisk výšivky
• Exportujte jakoukoli výšivku do 

tisknutelného souboru s vysokým 
rozlišením

• PNG s transparentním pozadím
• Až do 600 DPI




