
ெப�க� ைடலரி�
ஷா�ப��காக

ேல��
சாஃ��ேவ� ேப�  1

ப�ள�� ��தா�

Dot Matrix  ப�ரி�ட�ட� ��ய ப�ள��, ��தா� ம���
�ழ�ைதககளி� ஆைடக��கான Pattern making software



 Fashion Dot ப�ற�
Fashion dot young laser இ�த ைதய�

�ைறய�� வள�� ம��� வள��� வ��
ந��வனமா��. எ�களி� Tailoring software 

 எ�ப� வா��ைகயாள�களி�
அள�கைள� ேசமி�பத�காக��, �த�ய

Latest மாட�க��கான ேப�ட�கைள
எ��பத�காக�� வ�வைம�க�ப�ட ஒ� 

 software ஆ��.
 
 

இ�த ைடலரி� �ைறய��, ெதாழி��
இ��பவ�க� ம��� சாத��க

ந�ைன�பவ�க��� Fashion Dot-�
ெதாழி���ப� ெபரி�� �ைண�ரி��.

இ�த software �ல� த�க�
வா��ைகயாளரி� அள�க� ம���
அவ�கள� வ�வர�க� அைன���

ேசமி�கலா�.



ேப�ட�� ேம�க�� சாஃ��ேவ�
அைன�� ைதய�கார�க� ம��� Boutiques

உரிைமயாள�க� த�க� வா��ைகயாள�க���
க��� ெச�வத�� ஏ�ப�� ேதைவய�ற

�ழ�ப�கைள தவ����� ெபா���,Fashion Dot
Young Laser 2009 ஆ� ஆ��� Pattern making

software-ஐ அற��க�ப��த�ய�.உலக� ��வ��,
எ�களிட� 1000��� ேம�ப�ட மக���ச�யான

வா��ைகயாள�க� உ�ளன�.
 
 

இ�த ைடலரி� �ைறய��, ெதாழி�� இ��பவ�க�
ம��� சாத��க ந�ைன�பவ�க��� Fashion Dot-�
ெதாழி���ப� ெபரி�� �ைண�ரி��. இ�த

Software �ல� த�க� வா��ைகயாளரி� அள�க�
ம��� அவ�கள� வ�வர�க� அைன���

ேசமி�கலா�.
 
 

எ�களிட� க�ைட�க���ய சாஃ��ேவ�

ப�ள�� ��தா� க���



சாஃ��ேவ� ந�ைமக�

எ�தெவா� �� மாட� market-� வ�தா��,
எ�கள�  சாஃ��ேவரி� ��க�
���ப����ெகா�ளலா�.

ப�ள�� ��தா� க���

ஒ�ெவா� ேப�டனி��, ைதய� �ற�க�
இ����, அதனா� ைதய�கார�க�

அத�ேக�ப ைத�க ����.

ஒ�ெவா� வா��ைகயாளரி�
அள�கைள�� ��க� தனி�தனியாக�
ேசமி�க ����, இத� �ல� எ�த

ேநர�த��� அவ�களி� அளைவ எ�த
ேப�டனி�� எ��கலா�.



சாஃ��ேவ�  ந�ைமக�
எ�த அ�பவ�� இ�லாம� கைடைய

நட�தலா�, ஒ�ெவா� மாட�� க���ைக��
2 ந�மிட�களி� எளிதாக ெவ��வ�டலா�.

ப�ள�� ��தா� க���

எ�களி� ேப�ட��-ேம�க�� சாஃ��ேவரி�
ைத�பத� �ல�  வா��ைகயாள�
த���த��ட� த�னசரி உ�ப�த��� 

 ப��ப�யாக அத�கரி���.

எ�க� ேப�ட�� ேம�க�� சாஃ��ேவ�-ஐ 
 பய�ப���வதா�  ைக�ைற க���கா�

ஏ�ப�� ப�ைழக� ம��� �ர�ற,
ெபா��தம�ற க���கைள  தவ���கலா�.



சாஃ��ேவ� மாட�க� - ப�ள��

Fashion Dot  ப�ள�� ேப�ட�� ேம�க�� 
 சாஃ��ேவரி� சாதாரண 3 டா�� ப�ள��, 4

டா�� ப�ள��, ப�ரி�ச�-க� மாட� ேவரிய��,
க�ேடாரி ப�ள��, �ேளா� ெந� ப�ள��,

�ைசன� ப�ள�� ேப�ட�� & ��� மாட�க�
ேபா�ற அைன�� வைகயான ப�ள��

மாட�க�� உ�ளன.இ�ேபா�� 500���
ேம�ப�ட மாட�க� உ�ளன.



சாஃ��ேவ� மாட�க�- ��தா�

Fashion Dot  �� ேப�ட��-ேம�க�� 
 சாஃ��ேவரி� அைன�� வைகயான
�ரிதா�க��, ��த� மாட�க��, ேப��
�ைட��, ேபன�ட� ��ய அனா�க�

மாட�, ேபன� இ�லாம�, ��ட க�� கால�
�ைட�க� & ��� மாட�க� உ�ளன.
அ�ம��ம�லாம� 300-��� ேம�ப�ட

மாட�க� உ�ளன.



சாஃ��ேவ� மாட�க�- க���

Fashion Dot  க��� ேப�ட�� ேம�க��
சாஃ��ேவரி� அைன�� வைகயான �ரிதா�,
ஃப�ரா� மாட�க�, ெலெஹ�கா, ேபன�ட�
��ய அனா�க� மாட�, ேபன� இ�லாம�,
�ளமான க��க� & ��� மாட�க�

உ�ளன. ேம�� 50-��� ேம�ப�ட மாட�க�
உ�ளன.



சாஃ��ேவ� ெசய��ைற
 Fashion Dot சாஃ��ேவரி� அள�கைள

உ�ளி�ட��, உ�க� வா��ைகயாள�களி�
�கவரி, ெதாட�� எ� & அள�க� ேபா�ற

வ�வர�கைள� ேசமி�க ����.

அத� ப�ற�, வா��ைகயாள�களி�
வ���ப�ப� மாட�கைள� ேத��ெத��கலா�.
இ�த�யாக, ேப�ட�� Printout  எ��க தயாரான

ந�ைலய�� இ����.



சாஃ��ேவ�  ெசய��ைற
 ேப�ட� Diagram-�  க�ளி� ெச�வத� �ல�, டா�

ேம�ரி�� ப�ரி�டரி� ைதய� �ற�க�ட�
வா��ைகயாளரி� அளைவ ேப�ப� க���காக

எ��கலா�.

டா� ேம�ரி�� ப�ரி�டரி�  A2-ேப�ப�
ைவ�பதா�, நம� ேப�டைன சரியான
அளவ�� ப�ரி�� எ��க����.



சாஃ��ேவ� ெசய��ைற
Diagram-� உ�ள outter ைலைன  நா� ெவ��ய
ப�ற�, �ணிய�� ைவ��  �ற��க சரியாக

இ����.

இ�த�யாக, அ�பவ� வா��த நப� இ�லாம�
நா� எ�த �ணிைய��, எ�த ேப�டைன��
ெவ�ட ����. ேப�ட�� ேம�க�� சாஃ��ேவ�

சரியான அள�க�ட� ேநர�ைத��
மி�ச�ப���க�ற�. இேத �ைறய�� ��தா�

ம��� க��� சாஃ��ேவ��கான
ெசய��ைறக� எ�களிட� உ�ளன.



க����ட� & Install
Fashion Dot சாஃ��ேவ� ஒ� வ��ேடா�

அ��பைடய�லான� . எனேவ வா��ைகயாள�க�
த�க� சாஃ��ேவைர வ��ேடா� ேப�
க����டரி� அ�ல� ேல�டா�ப��  install

ெச��ெகா�ளலா�.

Fashion Dot சாஃ��ேவ� ேகா�� மிக��
பா�கா�பான�, எனேவ எவ�� எளித�� ேஹ�
ெச�ய��யா�.ஒ�ெவா� வா��ைகயாள��
த�க� சாஃ��ேவரி�கான தனி�ப�ட உரிம�

ைவ�த���க�றா�க�. எனேவ வா��ைகயாளரி�
க����டரி���� சாஃ��ேவைர ேஹ� ெச�யேவா

அ�ல� நகெல��கேவா ��யா�.



க����ட� & Install
Fashion Dot சாஃ��ேவ� உ�க� க����டரி� அ�ல�

ேல�டா�ப�� ேலா�க� ��� : D ய�� Install
ெச��தர�ப��. அ�ம��ம�லாம� இ� ��ற���

ஆஃ�ைல� சாஃ��ேவ�.

அைன�� பய��ச� ம��� ச�ேதக�க���, ரிேமா�
க��ேரா� �ல� Fashion Dot-�  இைண�க�ப��.
அ�த ேநர�த�� ம���தா� ஆ�ைல�  இைண�ப��

பய��ச� இ����.



ப�ரி�ட� ேப�ப�
ஃேபஷ� டா� Dot Matrix  ப�ரி�டைர ேப�ட�

Printout  எ��க பரி��ைர�க�ற�, இ�த ப�ரி�ட�
A2 அள� ேப�ப�தா� ப�ரி�����

எ����ெகா���.

A 2 ேப�ப�(15"X12") 1000 ேப�ப�க� ெகா�ட ஒ�
க����ட� ��டாக இ����. எனேவ எ�த மாட� &
அளவ�� எ�த ேப�ட�ைன�� சரியான அள�ட�

எ��கலா�.



ப�ரி�ட� �ேப� & வ�ைலமத���

ெபா�வாக இ�த டா� ேம�ரி�� ப�ரி�டைர
க����ட� ேடப��ட� ேச��� ைவ�கலா�
அ�ல� க����ட� ேடப���� அ�க��

ைவ�கலா�. (அதாவ�சாதாரண �பா� �ேபஷ��
ைவ�கலா�).

எ�த ஒ� அளவ���மான ஆைடய�� ேப�ட�
எ��க, 5- 10 தா�க� ேதைவ. எனேவ ஒ�

ஆைடய�� ப�ரி��� ெசல� அத�கப�சமாக 7 �த�
10 �பா� வைர ம��ேம இ����. 



ேச�� & ச�ேபா��
சாஃ��ேவ� வா�க�ய ப�ற�, Fashion Dot எ�க�
�னிய� �ைஸன��, ெதாழி���ப வ��ந�க�,

சாஃ��ேவ� எ�ஜி��க�  ம���
வா��ைகயாள� தர�ப�� ெபா��பான

நப�க�ட� ஒ� ��ைவ உ�வா��க�ற�.

அ�த ��வ��, வா��ைகயாள�க� த�க�
ச�ேதக�க� ம��� சாஃ��ேவ� ம��� ைதய�
ெதாட�பான ேக�வ�கைள ேக�கலா�, எ�க�
ஃேபஷ� டா� அத�காரிக� ேவைல ேநர�த��

உடன�யாக பத�லளி�பா�க�.



சாஃ��ேவ�� & �ெராைவ�� 

1 ப�ள�� ேப�ட�� ேம�க�� சாஃ��ேவ�
2 ��தா� ேப�ட�� ேம�க�� சாஃ��ேவ�
3 க��� ேப�ட�� ேம�க�� சாஃ��ேவ�
4 டா� ேம�ரி�� ப�ரி�ட�, கா��ரி��
5 A 2 ேப�ப� sample ��
6 அள� எ���� �ைறக� ம���
ேபா�ட��
7 Fashion Dot ெந� �ைச��
ேபா�ட�க�
8 சாஃ��ேவ� மாட�� & ேபா�ட��
9 அைன�� சாஃ��ேவ����� ஆ�ட�
ெச�வத�� ��பத��  ெச�ய��
10 சாஃ��ேவ� பயன� ைகேய�,
பய��ச� வழ�க�ப��
11  Fashion Dot அ��கரி�க�ப�ட
பயன� ேபா�ட�



சாஃ��ேவ�� & �ெராைவ��



Fashion Dot ச�ற�ய அளவ�லான ைதய� கைடக�,
������ேத ைத��� ெப�க�, ஆரி ஒ��
ம��� ெப�க� ைதய� கைட   ெதாட���

த��ட� ேபா�ற பயன�க��காக
பரி��ைர�க�ற�.

யா��� இ� ெபா����?



ெடேமா & installation

தமி�/ஆ�க�ல� :
த��.ேகாபாலக���ண�

+91 95972 22721

ேம��
ெதாட���� 


