
Pressmeddelande

NewFormat AB
annonserar nyheter för

publicering, print och förpackning

IC3D Suite för skolor
3D-förpackningsdesign i klassrumsmiljö

IC3D Suite för skolor - 3D-förpackningsdesign
nyheter för print, publicering och förpackning

Hässelby den 6 juni, 2016.

NewFormat AB, Solution Partner för publicerings-, print- och förpackningslösningar
i Norden och Baltikum, annonserar nyheter inom 3D-förpackningsdesign:

IC3D Suite@School
– IC3D Suite - den ledande programvaran och ”allt-i-ett”-verktyget” för

3D-förpackningsdesign nu tillgänglig för skolor och forskningsinstitutioner.
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Förpackningsnyheter

Creative Edge Software - Lösningar för förpackningsdesign med 3D-realtidsvisualisering.

IC3D SUITE - "Allt-i-ett"-verktyget för 3D-realtidsvisualisering vid förpackningsdesign, prototyping, 
modellering och simulering. Kombinerar flera designdiscipliner i ett och samma designverktyg för 
kartong, flexomaterial, flaskor och butiksmiljöer. IC3D är det perfekta verktyget för att snabbare 
skapa och visualisera förpackningsprototyper, samt att förkorta tiden för granskning, 
korrekturläsning, kommentarer och godkännande.

IC3D Suite@School - för utbildning i innovativ 3D-förpackningsdesign i klassrumsmiljö

Nu erbjuder vi även skolor och forskningsinstitutioner att använda IC3D Suite
för nya möjligheter att skapa framtidens innovativa förpackningslösningar.

        IC3D Suite Classroom Edition
 IC3D Suite i klassrummet, 1 licens för 25 användare.

1-årsabonnemang för 9.990SEK, exkl. moms.
Endast tillgängligt för berättigade utbildningsinstitutioner och
för icke-kommersiella utbildningsändamål.
Produktsupport erbjudes endast online via IC3D Online Support.
Produktutbildning för lärare kan arrangeras enligt separat offert.
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Nyheter i IC3D Suite v4 - ingår i IC3D Suite@School

IC3D Opsis - Webbaserad molntjänst för visning och delning av 3D-förpackningsobjekt.
IC3D användare kan (utan extra kostnad) säkert ladda upp sina 3D-förpackningsobjekt
till molnet, samtidigt som alla specialeffekter, miljöer, skuggor, belysning, transparens och
bakgrunder, inklusive holografiska och lentikulära 3D-effekter bevaras.

IC3D version 4 med nya funktioner för utökad 3D-fotorealism:

- Ray Tracing - simulerar exakt effekter som uppkommer då virtuella objekt belyses och ger 
fotorealistisk, ultrahög upplösning, exakta fotostudioeffekter.

- 3D Model Interiors - realistisk visualisering vid påfyllning av vätskor i virtuella objekt och
    för alla betraktningsvinklar.

- Light Map Editor - återskapar studiobelysning, redigerbara högdagrar och skuggor.

- Dynamic  Background - realtidssammanslagning av 2D fotobilder med 3D-modeller.

- Perspective Controll - matchar 3D-modellperspektiv till 2D fotobakgrund.

Dessa nya funktioner möjliggör mer exakt simulering av ett brett spektrum av optiska och
visuella effekter. Raytracing-tekniken medför att i synnerhet glas och vätskor tilll 100 procent
upplevs som realistiska med avseende på transparens, genomskinlighet, färg, brytningsindex ,
reflektioner och skuggor. Med 3D-förpackningfotorealism, kan objekt skapas från scratch och 
sedan omedelbart skrivas ut som äkta fotografiskt bildinnehåll för placering på förpackningar, 
annonser, affischer, webbplatser eller tryckas med 3D-skrivare.

För mer information, vänligen se IC3D Suite för 3D-förpackningsdesign
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Om Creative Edge Software LLC.
Creative Edge Software är ett världsledande i att skapa och utveckla innovativa mjukvarulösningar 
för förpackningsindustrin. IC3D är marknadens första realtid, allt-i-ett förpackningsdesign mjukvara 
som låter dig skapa levande 3D digitala prototyper on-the-fly.
Detta revolutionerar digital mockup tankar, skapande, visualisering och samarbete så att du bättre 
kan engagera med förpackningen och samtidigt minska tiden till marknaden.

Om NewFormat AB
NewFormat levererar produkter och tjänster
för dokument- och datakonvertering;
för preflight, korrigering och anpassning av PDF-filer för prepress, grafisk produktion och
inför dokumentarkivering/e-arkivering ("för all framtid");
för publicering av innehåll för rika användarupplevelser på surfplattor, webbläsare och smarta 
telefoner; samt för förpackningsdesign med stöd för 3D-realtidsvisualisering.

NewFormat är Solution Partner i Norden och Baltikum för Actino Software, axaio software, axes4, 
callas software, ColorLogic, Creative Edge Software, Global Vision, Insoft Automation,
Laidback Solutions, LuraTech, Tucanna Software, och Twixl media.
För mer information, vänligen se www.newformat.se

Presskontakt
NewFormat AB
Kent Åberg
T: +46 70 631 53 01
kent.aberg@newformat.se 
www.newformat.se

Fri för kopiering. Kopia av publicering önskas. 4765 nedslag.
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