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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Met cotodesign kunnen retailers hun klanten een unieke winkelervaring bieden, waardoor het aantal bezoekers toeneemt en de 
marges stijgen door middel van productpersonalisatie. cotodesign is compatibel met een reeks compacte, gebruiksvriendelijke 

Roland DG-apparaten en is ideaal voor retailomgevingen, evenementen en pop-ups. 
Het softwarepakket wordt ook door verschillende toonaangevende merken gebruikt om producten zoals juwelen, 

cosmeticaverpakkingen en meer op grote schaal te personaliseren.

De intuïtieve interface 
maakt het eenvoudig 

voor klanten om 
een breed scala 
aan goederen te 
personaliseren. 

Klanten kunnen 
hun eigen foto’s en 
afbeeldingen vanaf 

een mobiel apparaat 
uploaden. 

De interface is flexibel 
en kan gemakkelijk 

aan elk merk en 
productassortiment 
worden aangepast.

Gemakkelijk in gebruik 
en eenvoudig te 

integreren in bestaande 
retailomgevingen en 
productieworkflows.

Vereist minimale 
opleiding voor nieuwe 

gebruikers.

SOFTWARE VOOR IN-STORE EN ON-SITE PERSONALISATIE

BEDENKEN. 
PERSONALISEREN. 
CREËREN.

Kleding Gepersonaliseerde borden Sieraden en accessoiresModeaccessoires



GEAUTORISEERDE DEALER

www.rolanddg.eu

Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren.  Voor een optimale 
uitvoerkwaliteit kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg geïmpliceerd dan 
uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. Alle 
andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale 
wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk. Roland DG heeft de MMP-technologie in licentie gekregen van de TPL-groep.

BEELDEN GESELECTEERD OP:

Personaliseer producten in 4 eenvoudige stappen 

cotodesign (Server) 

Besturingssysteem Windows 10® 64-bit

CPU Intel Core i-serie of beter

Geheugen  8 GB of meer

HD 1 GB of meer (alleen voor deze software)/NTFS

Monitor 1920 x 1080 of hoger

Webbrowsers  Google Chrome ver. 67

Drives DVD-ROM

Overige
Ethernet-poort, USB-poort, Internetverbinding, Adobe Acrobat Reader, Roland VersaWorks 6.0 en VersaWorks Dual 1.6.11 of later (cotodesign en VersaWorks moeten op 
dezelfde computer zijn geïnstalleerd)

Klantterminals

Besturingssysteem iOS of later Android 6.0 of later Windows 10 64-bit MacOS 10.13 of later

Webbrowsers (getest) Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67

Display 1280 x 720 of hoger 1280 x 720 of hoger 1920 x 1080 of hoger 1920 x 1080 of hoger

Overige In staat om verbinding te maken met de server via het netwerk

Ondersteunde apparaten

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

Klanten kunnen hun unieke, gepersonaliseerde producten al na slechts enkele minuten mee naar huis nemen. 

SELECTIE ONTWERP BESTELLING PRINTEN

Klanten selecteren het item dat ze 
willen personaliseren uit een reeks 

van artikelen.

Klanten kiezen uit een reeks vooraf 
bepaalde sjablonen en voegen dan hun 

eigen afbeeldingen, teksten of  
clip-arts toe. 

Klanten selecteren het aantal 
te personaliseren artikelen en 

plaatsen hun bestelling.

De ordergegegens worden automatisch 
doorgegeven aan de ‘order manager’ 

die de opdracht koppelt aan het 
uitvoerapparaat.

De toestellen zijn dankzij hun volledig gesloten werkgebied, uiterst stille werking en gecertificeerde inkten ontworpen met het oog op 
gebruiksgemak en veiligheid. U kunt kiezen uit een reeks verschillende apparaten die apart of als onderdeel van een geïntegreerde 
personalisatieoplossing kunnen worden gebruikt. Voor nog meer gemoedsrust, geniet u als cotodesign-gebruiker van een uitgebreide 
ondersteuning. Tot de compatibele apparaten behoren: 

COMPATIBEL MET EEN REEKS COMPACTE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE ROLAND DG-APPARATEN

• VersaUV LEF/LEF2 Serie 
UV-LED Vlakbedprinter
• VersaSTUDIO BN-20 
Desktop Printer/Snijplotter

• VersaSTUDIO BT-12 
Direct-to-Garment Printer
• DGSHAPE LD-80 
Laser Decorator

• METAZA MPX-90/-95 
Metaal Graveermachine
• CAMM-1 GS-24 
Snijplotter

• SF-200 
Eco-Solvent Vlakbedprinter

1 2 3 4

Smartphonehoesjes en 
consumentenelectronica 

Gegraveerde metalen 
geschenkartikelen

Cosmetica en parfumverpakkingenStickers 

De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


