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A program sajatossagai 
A GRAFIS® CAD rendszerrel a felhasznäl6 szamamara egy 

a ruhaipari- es müszaki textfliak szabasmintäinak letre

hozasara alkalmas innovatfv szoftver välik elerhetlSve. 

Az interaktfv szerkesztes müködesi elve a GRAFIS® egyik 

egyedüläll6 sajatossaga . 

A folyamatos fejlesztesnek köszönhetlSen a szabasmin

täk nemcsak a ruhaipar szüken vett területeire, hanem 

speciälis területekre is kiterjednek, ugymint als6nemü es 

kiegeszftlSk. llyenek peldäul: az interaktfv füzlS, a kesztyü, 

a nyakkendlS es a csokornyakkendlS. 

Az interaktfv szerkesztesek lehetlSseget biztosftanak egy 

rendkfvül rugalmas es felhaszna16barat szabasminta 

letrehozasähoz es m6dosftäsahoz. A GRAFIS® különösen 

nagy erlSssege a specialis meretre keszftett szabasmintak 

es Made-to-Measure konfekci6k letrehozasa. A modellek 

beallftasai a testmereteken es parametereken keresztül 

lehetegesek, ez lehetlSve teszi az automatizält folyamatok 

iranyftasät kfvülrlSI. 

Erre a Gertsch Konsulting altal kfnäl megoldäst a »pod 

- Pattern on Demand®«. Ez a termek egy egyseges es 

atlathat6 munkafolyamatba rendezi a webäruhazat es a 

szabasminta keszftest. Segft abban, hogy a meretes meg

rendelesek racionalisan es nagy biztonsagban kerüljenek 

feldolgozäsra. A webaruhäzba beerkezlS megrendeles a 

GRAFIS®-ba kerül atiränyftäsra, itt a kivalasztott opci6k es 

a megadott meretek alapjän kerül elkeszftesre. A GRAFIS® 

program alkalmazasa biztosftja a maximalis rugalmassagot.
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USA-ban es egyeb orszägokban. A »pod- Pattern on Demand'"« egy märka vagy a Gertsch Konsul
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