Ultimaker Cura เตรียมงานพิ มพ์ 2,000,000 ชิ้ น ต่อสัปดาห์
Ultimaker สร้างปรากฎการณ์ใหม่ ด้วย Online Marketplace และฟี เจอร์ ใหม่ ๆ ใน Ultimaker Cura 4.5

อูเทรคต์, เนเธอร์แลนด์ – 26 กุมภาพันธ์ 2563 – Ultimaker, ผู้นำด้ ำน desktop 3D printing ระดับโลก,
ได้ ปล่อยตัว web-based Ultimaker Marketplace และฟี เจอร์ เสริมพร้ อมกับตัว Ultimaker Cura 4.5 ตัว OpenSource Slicing Software ทีถ่ กู แนะนำตั ้งแต่ปี 2012 ทีเ่ ตรี ยม 3D Model สำหรับงำนพิมพ์ ในขณะนี ้มีมำกกว่ำ
600,000 Active User ต่อเดือน และเตรี ยมงงำนพิมพ์ 2,000,000 ชิ ้นต่อสัปดำห์ในปลำยปี 2562
ซึง่ เทียบได้ กบั สองเท่ำของปี 2561
Ultimaker Marketplace ได้ นำเสนอช่องทำงที่จะให้ ผ้ ใู ช้ เข้ ำถึง plugin ต่ำง ๆ

ของซอฟต์แวร์ในมำตรฐำนของแพลตฟอร์ มอุตสำหกรรม เสริมด้ วยฟั งก์ชนั ต่ำง ๆ เช่น กำรรวมโซลูชนั ของ CAD
ที่หลำกหลำยมำไว้ ใน Ultimaker Cura และมี Printing Profile ที่มีประสิทธิภำพสูงสุดมำกกว่ำ 110 ตัว
สำหรับเป็ นวัสดุให้ กบั Third Party กำรปล่อย Ultimaker Cura 4.5
ได้ นำเสนอกำรพัฒนำประสบกำรณ์ของผู้ใช้ งำนและเชื่อมต่ออย่ำงไร้ รอยต่อกับ Ultimaker Marketplace ด้ วย Cura
ควำมสำมำรถใหม่ของระบบคลำวด์เกี่ยวข้ องกับ plugin ที่เลือกและ Printing Profile ทีม่ ีประสิทธิภำพ กับ User
Account โดยตรง หลังจำก Log in ในออนไลน์ นัน
่ หมำยควำมว่ำทุก ๆ กำรติดตั ้งจะยังคงมีและทำงำนประสำนกันได้ อยู่
โดยไม่ขึ ้นอยู่กบั ว่ำใช้ Workstation อะไร โดยไม่ต้องเปิ ด Ultimaker Cura ก่อนล่วงหน้ ำ
ยังมีฟีเจอร์อ่นื ๆ ทีร่ ว่ มถึงฟี เจอร์อย่าง Smartavionics ใน Ultimaker Cura 4.5 ซึง่ ประกอบด้วย:
•

•

•

Fuzzy skin outside only. ช่วยป้องกันผิวทีเ่ ป็ นฝอย ๆ จำกกำรปริ นท์ในร่ องด้ ำนใน

สำมำรถปรินท์ชิ ้นส่วนเพื่อให้ พอดีกบั วัตถุได้ อย่ำงง่ำยดำย ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั กำรปรินท์ด้ำนจับต่ำง ๆ
หรื อตัวที่คล้ ำย ๆ กัน
Brim distance. ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งำนสำมำรถระบุช่องว่ำงระหว่ำงขอบและโมเดลได้
ส่งผลให้ กำรถอดขอบนันง่
้ ำยขึ ้น และลดโอกำสในกำรเกิดรอยด่ำงพล้ อยหรื อควำมเสียหำยในกำรพิมพ์
Skin edge support. ช่วยในกำรพิมพ์ภำยใน สำมำรถเพิม
่ Extra Line ภำยใน Infill ได้ เพื่อช่วย Support
ขอบผิวของงำนพิมพ์ได้ ดี

Dick Moerkens, CTO ของ Ultimaker: “Ultimaker Cura ได้ รับกำรผลักดันจำก Open Source Community

อย่งต่อเนื่อง และจำกทีมซอฟต์แวร์ ภำยในที่อทุ ศิ ตัวทุ่มเททำงำนอย่ำงหนัก เรำเห็น Database User
ของเรำได้ ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วในทุก ๆ วัน มีนกั เรี ยนใหม่ ๆ ผู้ผลิตใหม่ ๆ และผู้ใช้ งำนมืออำชีพใหม่ ๆ มำกขึ ้น เป็ นที่ ๆ
User หนึ่งคนมีควำมกระตือรื อร้ นที่จะทำกำรลองสิ่งใหม่ ๆ

และมีบำงส่วนที่ต้องกำรจะบูรณำกำรงำนพิมพ์สำมมิติเข้ ำไปใน Workflows ที่มีอยู่ ฉันภูมิใจในกลยุทธ์เหล่ำนี ้ทีเ่ ปิ ดให้
User ได้ เข้ ำมำลองใช้ งำนกัน และทำให้ เรำสำมำรถ Workflow
ในกำรพิมพ์งำนของเรำนันง่
้ ำยและเบำบำงลงทังในปั
้ จจุบนั และในอนำคต
เกี่วกับ Ultimaker
Ultimaker ได้เริม
่ ต้นกิจการตัง้ แต่ปี 2011 โดยได้สร้างและเครื่องปรินท์สามมิติ ซอฟต์แวร์และวัสดุสงิ่ พิมพ์ต่างๆ

แบบเปิ ดและง่ายต่อการใช้งาน ซึง่ ทาให้ผอู้ อกแบบมืออาชีพและวิศวกรสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ทุกวัน
ปั จจุบนั Ultimaker เป็ นหนึ่งในผูน้ าตลาดด้าน desktop 3D printing จากออฟฟิ ศทีเ่ นเธอร์แลนด์, นิวยอร์ค,
บอสตัน และสิงคโปร์ เสริมด้วยสิง่ อานวยความสะดวกในกระบวนการผลิตจากยุโรปและอเมริกา ทีมระดับโลกกว่า
400 ชีวต
ิ ทางานร่วมกันเพื่อสร้งการเปลีย่ นแปลงให้เกิดการกระจายเทคโนโลยีและการผลิตสู่พน้ื ทีต่ ่าง ๆ
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หน้าตาของ Ultimaker Marketplace Online ทีช่ ว่ ยให้คุณสามารถ browse, search และ
subscribe ได้อย่างง่ายดาย ตามทีค่ ุณต้องการ

Profile และ Plugin ทีถ
่ ูกดาวน์โหลดจะเชื่อมต่อกับ Ultimaker Cura อย่างอัตโนมัติ

สำมำรถติดตั ้ง Brim Distance ที่ทำให้ คณ
ุ กำหนดระยะห่ำงระหว่ำงขอบกับตัวโมเดลได้

