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Nye Funktioner
Den nyeste teknologi

64-bits hastighed. Med 
SignLab 10 kan du vælge 
enten 32 eller 64-bits 

udgaven. 64-bit vil forkorte 
ventetiden når du behandler 

dokumenter, samt booste 
hastigheden på alle SignLabs øvrige 
funktioner. Vælg 64-bit og sus derud 
af med lynets hastighed!

Understøtter den nyeste Windows™. 
Du kan trygt opgradere din pc til det 
nyeste styresystem. SignLab 10 er 
kompatibel med Windows 10, 8 og 7.

Forbedret arbejdsgang 

Sæt præg på dit workspace.  
Nye funktioner gør det muligt for dig 
at sammensætte dit helt eget unikke 

workspace, som 
passer specielt til 
dine behov.

Integreret  
clipart adgang.  
Den nye 
strømlinede 
integration af 
clipart, giver dig  
adgang til millioner 
af cliparts som altid 
står til din rådighed, 
direkte fra SignLab!

Førende inden for produktivitet  
og tilgængelighed

Unicode support. At SignLab 10 understøtter unicode 
gør at du frit kan lave designs på alle sprog og på tværs 
af Windowsprogrammer uden at få problemer med 
læsning af dine filer. 

Intuitiv visning af lag  
Nu kan du nemt arrangere selv 
komplekse designelementer i lag, 
og nemt holde styr på dit design.

Understøtter Bézierkurver. Du 
har nu mulighed for at lave samt 
redigere elementer med Bézierkurver.

Automatisk Nesting. Få 
fuld udnyttelse af dit medie: 
SignLab 10 kan automatisk 
lægge dine objekter på den 
mest optimale måde, så du 
optimerer dit materialeforbrug. 

Opdaterede Pantone™ biblioteker. SignLab 10 
indeholder alle de seneste Pantonefarver klar til brug.

Enestående filformats kompatibilitet. 
Du kan nu importere .pdf, .svg samt alle 
de andre mest brugte filformater, selv filer 
som er lavet i andre grafiske programmer. 

Det giver et effektivt workflow 
uanset hvilken sammensætning af 
programmer du bruger.

Hvordan kan godt gøres endnu bedre?

SignLab v10 kommer med en lang række nye 
funktioner som har særlig fokus på produktivitet, 
design og kompatibilitet for mange forskellige 
filformater.  Her er de største nyheder.
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Lær et; brug flere. Det enkle 
design af brugerfladen på 
CADlinks programmer øger 
oplæringshastigheden 
 
Spar penge. CADlink’s tilbyder 
specielle rabatter når du tilkøber 
flere programmer, eller skifter fra 
et konkurrende skilteprogram. 
 
Support. CADlink er verdenskendt 
for deres gode support, og hjælper 
dig gerne efter du har købt SignLab.

Fordele ved at 
have flere CADlink 
programmer:

SignLab er et registreret varemærke eget af CADlink Technology 
Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Kompatibel med:

CADlinks familie af design- og 
produktions-software.

CADlink producerer også software-løsninger til 
følgende markeder: 

Digitalprint
Storformatprint, Print ‘n cut, UV print,  
Tekstilprint samt special print.

Gravering
Laser, roterende og ADA.

Silketryk
Produktion af silketryk med inkjet

Spektakulære designs og specialeffekter

Specialeffekter som værktøj. Indeholder helt nye CADlink 
specialeffekter, filtre og skyggeeffekter.

Optimeret kontrol over dine skrifter. Skrifter er nu delt op i 
grupper som gør det overskueligt og arbejde med.

Skær dekorative mønstre. De nye indbyggede skæreværktøjer 
giver dig nemt og bekvemt mulighed for at skære objekter ud i mindre 
stykker , samt designe dekorative udskæringsmønstre.

Større kontrol over dine tekster. Forbedret håndtering af 
punkstørrelser, spatiering samt tekst på kurver.
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