
FAÇA O DOWNLOAD DO EBOOK AQUI

Está na altura de atualizar o seu processo 
de criação de moldes com a Lectra?

5 passos para a 
criação rápida e 
eficaz de moldes

Até 80% 
em tempo poupado 

com a graduação

Até 30% 
em tempo poupado com 
a verificação de moldes

Até 50% 
em tempo poupado com a 
industrialização de moldes

PASSO 1 – Criar novos moldes a partir de 
blocos graduados ou estilos existentes

Base de dados reutilizável de blocos 2D e 3D

Reduza os erros e o time-to-market

Absorva o aumento do número de produtos e coleções

Padronize e acelere os processos de criação de moldes

AUMENTE A CAPACIDADE DE CRIAÇÃO DE 
MOLDES EM 30%

PASSO 2 – Verificar o consumo 
de tecido para estimativas de 
custos mais rápidas

Capacite as modelistas para evitar congestionamentos 
com a equipa de criação de colocações

Partilhe facilmente dados de consumo precisos

Controle os custos e proteja as margens

Obtenha taxas de aceitação de produto mais altas

REDUZA O TEMPO DE CÁLCULO EM 75%

PASSO 4 – Ajustar os moldes 
rapidamente, mantendo os 
custos sob controlo

Ajuste uma peça, sendo que todas as peças interdependentes se ajustam em 
conformidade

Manuseie facilmente vestuário com restrições que requer uma precisão 
extrema

Poupe tempo e proceda a alterações sem esforço

Verifique os consumos de tecido em segundos após cada alteração

25% menos erros e custos associados

50% DE TEMPO ECONOMIZADO EM MODIFICAÇÕES

PASSO 3 – Verificar a atratividade, 
o volume e as proporções em 3D

Aprove as criações sem amostras físicas

Torne a intenção do design clara

Partilhe mais cedo os produtos com os responsáveis pela 
comercialização

Poupe tempo, custos e reduza a pegada de carbono

ATÉ 50% DE REDUÇÃO DE PROTÓTIPOS 
FÍSICOS

PASSO 5 – Verificar o ajuste 
e a graduação em 3D

Reveja e aprove o ajuste para tamanhos standard e extra

Verifique o posicionamento de logótipos e graduação 
para vestuário de tamanhos grandes e de criança.

FAÇA DO PRIMEIRO PROTÓTIPO FÍSICO O CERTO

Faça o download do 
nosso eBook e descubra 
como a Lectra pode 
ajudar a implementar 
um processo de criação 
de moldes otimizado.

Junte-se ao futuro, hoje, em Lectra.com

https://www.lectra.com/en/library/solving-the-challenges-of-pattern-development-with-advanced-cad-software?CID=7013V000000LOn1QAG&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_Pattern_Design_Campaign&utm_term=LastPageCTA

