Overige KPS-diensten
voor de meubelindustrie
Perfecte data voor woningmeubels
Met onze oplossingen en dienstverleningsopties vormen wij
een centrale schakel in de elektronische communicatie tussen
handel en industrie. Op basis van onze krachtige OFML-data
ontwikkelen wij elektronische meubelcatalogi en waarborgen
wij hun inzetbaarheid in alle applicaties van KPS ambiente.
Ook individuele shortcuts naar de ERP-systemen van de
fabrikanten zijn mogelijk.

KPS XcalibuR touch –
moderne verkoop-power op het POS
KPS XcalibuR touch is een digitale verkoopassistent, waarmee
u eenvoudig, snel en veilig uitvoeringsvarianten of kleurencombinaties kunt opzoeken. Uw verkoopmedewerkers hebben alle belangrijke
informatie voor het configureren van uw assortiment direct tot hun
beschikking. KPS XcalibuR touch is leverbaar in twee uitvoeringen:
Nieuw als standalone-oplossing voor de tablet en als, honderd procent bewezen, volledig in het goedereninformatiesysteem (MHS/SHD
ECORO) geïntegreerde oplossing. De software is leverbaar als native
app voor iOS en Windows.

KPS online –
de planningssoftware van de toekomst
KPS online is een plannings- en visualisatiesoftware, ontworpen voor eindgebruikers die deze online op de homepage van
de meubelhandelaar of meubelfabrikant kunnen gebruiken.
In koop geïnteresseerde klanten plannen professionele resultaten met reëel bestaande modellen, kleuren en stoffen –
zonder technische voorkennis. Daarnaast dient deze oplossing voor het genereren van nieuwe adressen en ondersteunt
dankzij de koppeling met de webshop tevens de verkoop.
Gegenereerde klantplanningen zijn voor hergebruik in o.a.
de planningssoftware KPS ambiente inzetbaar.

Professionele digitalisatie van materialen als basis voor een
overtuigende afbeelding van gestoffeerde zit- en kastmeubels
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Visualisatie in perfectie!

Hightech en en knowhow voor de presentatie van uw assortiment
Bij de digitale configuratie is de kwaliteit van de scan
bepalend voor de mate, waarin de handel lederen en stoffen
bekledingen en houten frontdelen van de fabrikanten werkelijkheidsgetrouw kan presenteren. SHD scant stuksgewijs 1,40 x 2,40 meter. In de keuken- en meubelbranche
is dat uniek.
De basis daarvoor vormt de digitalisatie van de productmonsters met behulp van een grootformaatscanner.
Verschillende lichtinstellingen zorgen voor een gelijkmatige,
product-specifieke belichting, waarbij structuren optimaal
worden weergegeven en een uitzonderlijke beeldscherpte
resulteert. Spectraal scanning garandeert professionele
kleuraanpassingen, desgewenst in hard-proof kwaliteit.

Wat kunnen wij voor u doen?
De industrie-portefeuille van KPS biedt u tal van mogelijkheden:

Extractie-service

Omkleuren van stoffen

2D-shapes

Onze grafische ontwerpers stellen individuele
elementen van een bepaald interieur voor verdere
digitale bewerking professioneel ter beschikking.

Unikleurige stoffen, d.w.z. stoffen die vervaardigd zijn
van een eenkleurige draad, laten zich in hoogwaardige
kwaliteit omkleuren.

Deze vormen de basis voor het maken van plattegrond-magneetplanners voor meubeleilanden.

De industrie is in staat haar gegevens met de gedigitaliseerde materialen aan te vullen en deze direct vanuit de
ruimteplanningssoftware KPS ambiente of geschikte apps,
bijv. KPS XcalibuR touch, op mobiele eindapparaten af
te beelden.

origineel

omgekleurd

omgekleurd

omgekleurd

Zo laat zich de enorme verscheidenheid aan uiteenlopende
oppervlakken perfect met één muisklik presenteren!
Materiaalvarianten, patronen en kleurnuances kunnen
op het POS comfortabel uit diverse digitale collecties worden uitgekozen en vervolgens in het juiste perspectief
op kussens en meubels worden gepositioneerd.
Perfecte gegevens voor POS, online-marketing en klassieke
reclame in de meubel- en keukenbranche.

Digitale texturen in ultieme perfectie
Niet van het origineel te onderscheiden –
unieke afbeelding van materialen als textiel,
leder en hout.

Gegolfde afbeeldingen

3D-modellering

De texturen kunnen ook gegolfd worden weergegeven. Door integratie van glanslichten kan de
textuur zo samen met de vouwvorming realistisch
worden afgebeeld.

Driedimensionele modellen van gestoffeerde
meubels, woon- en slaapkamermeubels ronden de
digitale configuratiemogelijkheden op het hoogste
kwaliteitsniveau af.
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Visualisatie in perfectie!

