
Software de Gestão de Impressão e de Design

BENEFÍCIOS IMPORTANTES 

Com o software cotodesign, os retalhistas podem disponibilizar aos seus clientes uma experiência única na loja, incrementando o 
número de visitas e aumentando as margens da sua gama de produtos existente através da personalização de produtos sob pedido. 
Ao trabalhar em combinação com uma seleção de dispositivos compactos e intuitivos da Roland, o cotodesign é ideal para utilização 

em loja, lojas temporárias, eventos e exibições. Também utilizado pelas principais marcas para a personalização em massa de 
produtos tais como bijutaria, embalagens de cosméticos e outros.

A interface permite 
aos utilizadores 

personalizarem uma 
vasta gama de artigos.

Permite o carregamento 
de fotografias e imagens 
a partir de dispositivos 

móveis.

Uma interface com um 
design flexível para o 
alinhamento produto-

marca.

Fácil de usar e simples de 
integrar em ambientes de 

comércio a retalho e
fluxos de trabalho de 

produção.

Uma formação mínima 
exigida aos operadores 

do dispositivo.

SOFTWARE DE PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM LOJA E IN SITU

IMAGINE.
PERSONALIZE.
CRIE.

Roupa e vestuário Sinais personalizados Artigos de bijutaria e acessóriosAcessórios de moda



REVENDEDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.pt

A Roland DG reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações, materiais e acessórios sem aviso prévio.  O resultado real poderá variar.  Para uma qualidade de saída otimizada, poderá ser necessária 
a manutenção periódica dos componentes essenciais. Contacte o seu revendedor Roland DG para saber mais detalhes. Não há qualquer garantia implícita além da indicada expressamente. A Roland DG 
não irá ser responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, quer sejam ou não previsíveis, causados por defeitos em tais produtos. A reprodução ou utilização de material protegido por direitos de 
autor é regida pelas leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por respeitar todas as leis aplicáveis e são responsáveis por qualquer infração. A Roland DG Corporation licenciou a 
tecnologia MMP do TPL Group.

IMAGENS SELECIONADAS POR:

Personalização de produtos em 4 passos fáceis com o cotodesign

cotodesign (Servidor) 

Sistema operativo Windows 10® 64-bit

CPU Intel Core i Series ou superior

Memória 8 GB ou mais

HD 1 GB ou mais (apenas para este software)/NTFS

Monitor 1920 x 1080 ou superior

Navegadores web Google Chrome vers. 67

Drives Unidade DVD-ROM

Outros
Porta Ethernet, porta USB, ligação à Internet, Adobe Acrobat Reader, Roland VersaWorks 6.0 e VersaWorks Dual 1.6.11 ou mais recente (o cotodesign e o VersaWorks devem 
ser instalados no mesmo computador)

Terminais do Cliente

Sistema operativo iOS ou mais recente Android 6.0 ou mais recente Windows 10 64-bit MacOS 10.13 ou mais recente

Navegadores web 
(testados)

Google Chrome vers. 67 Google Chrome vers. 67 Google Chrome vers. 67 Google Chrome vers. 67

Monitor 1280 x 720 ou superior 1280 x 720 ou superior 1920 x 1080 ou superior 1920 x 1080 ou superior

Outros Pode ser ligado ao PC do Servidor através da rede

Dispositivos suportados

VersaUV LEF-12/12i/20/200/300, 
LEF2-200/300, VersaSTUDIO BN-20, 
BT-12, CAMM-1 GS-24, METAZA MPX-90/95, 
SF-200, DGSHAPE LD-80

Em apenas alguns minutos, os clientes podem levar para casa o seu artigo personalizado e único.

SELECIONE UM 
PRODUTO

DESIGN PEDIDO IMPRIMIR

Os clientes selecionam o produto 
que desejam personalizar de entre

uma gama de artigos.

Os clientes podem escolher entre uma 
gama de modelos predefinidos e podem 

acrescentar as suas próprias fotos, 
imagens e o seu próprio texto.

Os clientes selecionam a 
quantidade de artigos e 
submetem o seu pedido.

Os dados do pedido passam 
automaticamente para o “gestor de 
pedidos” que associa o trabalho ao 
dispositivo de reprodução para que 
o pessoal da loja execute rápida e 

facilmente o pedido.

Concebidos tendo em mente a segurança e a facilidade de utilização, os dispositivos da Roland caracterizam-se por ter áreas de 
trabalho fechadas, uma produção limpa, silenciosa e tintas certificadas em conformidade com rigorosas normas do setor. Escolha entre 
uma gama de dispositivos que podem ser utilizados autonomamente ou fazendo parte de uma solução de personalização integrada. 
Conte com o apoio de um suporte abrangente para a sua tranquilidade. Dispositivos compatíveis com o software cotodesign:

COMPATÍVEL COM UMA GAMA DE DISPOSITIVOS ROLAND COMPACTOS E AMIGOS 
DO UTILIZADOR

• Série VersaUV LEF/LEF2 
Impressora de base plana UV-LED
• VersaSTUDIO BN-20 
Impressora/Cortadora de mesa

• VersaSTUDIO BT-12 
Impressora Direta em Vestuário
• DGSHAPE LD-80 
Decoradora Laser

• METAZA MPX-90/-95 
Máquina de Gravação sobre Metal
• CAMM-1 GS-24 
Impressora Cortadora

• SF-200 
Impressora Plana Eco-solvente

1 2 3 4

Capas de smartphones e bens de 
consumo eletrónicos

Presentes metálicos 
gravados

Embalagens para produtos cosméticos 
e perfumesAutocolantes

As especificações, os designs e as dimensões incluídos na lista poderão ser alterados sem aviso prévio.


