
SOFTWARE DE DESIGN PARA SINALIZAÇÃO E IMPRESSÃO

PRINCIPAIS RECURSOS

Woodworking Textured Panels

O SAi FlexiDESIGN é o software de design líder para a indústria de sinalização e impressão. Agora 
disponível nas versões PC e macOS®, o FlexiDESIGN é o complemento perfeito para qualquer loja 
que queira acrescentar estações de design adicionais. Ao contrário de outros softwares, o software 
FlexiDESIGN da SAi foi projetado desde o início para a indústria de sinalização e impressão, por isso 
inclui ferramentas exclusivas que tornam mais rápida a preparação e produção de todos os aspec-
tos do trabalho. 

FlexiDESIGNv21

- Aplicação nativa de 64 bits

- Disponível para ambos PC e macOS®.

- Dados variáveis 

- Backup de dados do usuário

- Ferramenta de Apagamento Vetor

- Marcas de corte para o corte manual

- Bibliotecas de Paleta de Cores

- Linhas de corte fáceis de de�nir

- Suporte por e-mail e telefone

- Atualizações do software gratuita

Textured Panels

DISPONÍVEL PARA MAC & WINDOWS
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www.thinksai.com

SAi HQ América do Norte - info@ThinkSAi.com | 1800229.9068 | 801.478.1900

SAi Europa e África - eu-info@ThinkSAi.com | +32 2 725 52 95

SAi Austrália - au-info@ThinkSAi.com | 1800.823.575

SAi Alemanha - andreasl@ThinkSAi.com | +49 (0) 40 54 80 83 50

SAi América Latina - la-info@ThinkSAi.com | + 55 11 2949-6069

SAi Japão - japan-info@ThinkSAi.com | + 81 463 60 3804

SAi China, Hong Kong e Taiwan - china-info@ThinkSAi.com | +18621189970

SAi SE Ásia e Oriente Médio - asiame-info@ThinkSAi.com | +91 88 88 33 22 77

SAi FlexiDESIGN Recursos
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Ordem de corte de�nida

Bibliotecas de paleta de cores em vinil da 3M, Avery etc.

(Corte de contorno múltiplo muda para) Projeto de corte de contorno

Gradientes - SpotColor, RGB, CMYK

Criador de QR Code para sinalização interativa

Braille grau 2

NOVO - Aplicativo de 64 bits nativo

Cortador por caminho

Ferramenta de apagar vetores

NOVO - Backup de dados de usuário

Selecionar direção de corte

Marcas de corte para recortes manuais

Suporte grátis por telefone e e-mail para as versões atuais
Atualizações e upgrades de software gratuitos

NOVO - Dados variáveis
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Agrupamento avançado

Ferramentas de vetorização padrão*

Ferramentas de vetorização aprimorada**

Enviar para gerente remoto de produção do Windows

* Ferramentas de vetorização padrão: Vetorização Automática, Vetorização pela Linha Central, Vetorização Colorida, Recorte de Bitmap
** Ferramentas de vetorização aprimorada: Bezier, Curvas Avançadas, Cantos Avançados, Linha Central, Cor

Requisitos do FlexiDESIGN para macOS®: macOS Catalina® 10.15 ou superior


