
Economize mais tempo
Acesso mais rápido com os novos recursos 

“Recentes”. Acesso instantâneo a fontes recém 
usadas, tipos de pontos e desenhos. Novas 
opções de clique único. Trabalhe em vários 

desenhos em diferentes telas. 

Soluções focadas no cliente
Estimação rápida e precisa do ponto. 
Cotações profissionais com imagens  

de produtos de alta resolução.  
Processo de aprovação integrado. 

 Melhor satisfação do cliente.

Trabalhe de forma mais rápida e inteligente 
com a solução de bordado e  
multi-decoração preferida do setor

Ainda usando o velho software bordado da Wilcom? Agora é o momento perfeito para atualizar 
O EmbroideryStudio e4.2 acaba de ser lançado e, com ele, mais de 50 melhorias incríveis em seu software  
de bordado favorito. Estes irão melhorar drasticamente o seu negócio de bordados e multi-decoração.  
Ligue agora e fique à vontade com a diferença que pode causar no seu negócio. 

Novas ferramentas de criatividade
7 Elementos agora incluídos como padrão. 
Novos tipos de pontos. Novos elementos 

criativos adicionais disponíveis. Nova espuma 
3D, fontes especiais para logotipo. 

O software hoje é muito mais acessível do que você imagina

Ordem de trabalho
Armazene nomes de clientes, números  

de pedidos, datas de vencimento, detalhes  
do produto, tamanhos, quantidades  

e cores, tudo no arquivo .EMB.

Biblioteca de projetos integrada
Navegue e gerencie seus projetos. Adicione 

informações do cliente, categorias e muito mais. 
Tudo pesquisável para acessa-los mais rápido.

Múltiplas Telas de desenhos
Trabalhe de maneira mais inteligente e rápida com 

vários desenhos ao mesmo tempo. Quando terminar, 
feche tudo com um único clique com o novo 

comando ‘ Arquivo> Fechar tudo ‘. 

216 fontes digitalizadas
Controle totalmente o kerning de fontes de  
bordado profissional, TrueType e OpenType.  

As fontes usadas recentemente aparecem  
na parte superior e todas as visualizações,  

e aparecem em letras sólidas.

Gestão de Cor Avançada
Edite e selecione cores com mais facilidade  
e role automaticamente até o objeto na lista  

Cor-objeto. Um recurso de roda de cores  
ajuda com combinações de cores perfeitas.

64- Bit / Windows 10
Criado para sistemas de 64 bits, o ES e4.2 é 

compatível com o Windows 10 e oferece melhorias 
significativas no desempenho ao trabalhar com 
arquivos grandes típicos no mercado da moda.

Elementos Incluídos
7 Elementos som agora inclusões  

padrão SEM COSTO.

Elementos adicionais (pagados)
Procurando fazer bordados especializados? 
Há uma variedade de Elementos adicionais 

disponíveis (pagados), por exemplo, Lantejoulas 
avançadas, Enchimentos em espiral, Sombras e 

enchimentos abertos e muitos mais.

Visualizador de produtos
Mostre exatamente os projetos de clientes em mais  

de 1000 imagens de produtos de alta resolução,  
ou adicione-los de sua própria coleção. Envie 
 um PDF via e-mail para aprovação do cliente.



FEATURES AVAILABLE e1 2008 e2 2010 e3 2013 e4.2 2019

Tela inicial da Wilcom - - -
Desenvolvido para sistemas de 64 bits - - -
Compatível com o Windows 10 - -
Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW® incluída

Letras 
Fontes Profissionais <200 203 216 216

Kerning (aprimorado em e4.2) -

Digitalización y Creación de Diseños
Barra de ferramentas de digitalização de gráficos (ferramentas de  
contorno e enchimento) - - -

Tipos adicionais de pontos (vetor, Ponto cheio salientado, quadrado, quadrado duplo) - - -
Aprovação de folhas de produção por e-mail em PDF - - -
Visualizador de produtos -
Mais de 1000 novas imagens de produtos de alta resolução - - -
Bastidores de bordado -
Suporte de tatami duplo - - -
Decoração Virtual - -
À mão-livre -
Auto-digitalizar os bitmaps ο ο ο
Auto-modelado ο ο ο
Desenho vetorial ο ο ο
Bling - ο ο
Exportar arquivos de Multidecoração -

Edição
Remover sobreposições - - -
Gerenciamento avançado de cores - - -

Desenho e Gerenciamento de Pedidos
Biblioteca de desenhos integrada - - -
Abrir várias telas de desenhos - - -
Pedido de Trabalho - - -

Elementos Adicionais Opcionais (pagados)
Enchimentos em Espiral - - - ο
Série de Ponto (Paghadi) - - - ο
Nomes de equipe avançados (aprimorados no e4) - ο ο ο
Corrida de Motivos Avançado - - - ο
Deslocamentos Avançados (atualizado em e4.2) - - ο ο
Lantejoulas únicas - ο ο ο
Lentejoulas Avançadas - - - ο

Seu negócio está perdendo!
Ainda usando o EmbroideryStudio Designing e1, e2 ou e3? Abaixo está uma lista  
de características que você está faltando versus EmbroideryStudio e4. 2.

Informe-se para atualizar agora

Depois de 14 de janeiro de 2020, a Microsoft não fornecerá mais atualizações de segurança ou suporte para PCs 
com o Windows 7, o que significa que as empresas precisarão atualizar para o Windows 10. Não deixe para muito 
tarde para atualizar o seu Wilcom EmbroideryStudio.

www.wilcom.com

BÔNUS DISPONÍVEL
Mude para o EmbroideryStudio e4 hoje e 
receba um bônus de 40 fontes GRÁTIS!
Criado especialmente para o mais recente 
EmbroideryStudio e4.2. Experimente tudo por si 
mesmo hoje!
Informe-se para atualizar agora.

Agrupado com o  
CorelDRAW®  
Graphics Suite
O EmbroideryStudio e4 Designing 
é fornecido com o Suíte de 
Aplicativos Gráficos CorelDRAW, 
oferecendo o melhor software de 
multi-decoração do mundo.


