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Workflow, oprogramowanie i monitory graficzne dla prepress REKLAMA
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EIZO to japoński producent, w którego ofercie znajdują się zaawansowane monitory lcd
spełniające wysokie wymagania stawiane przed rozwiązaniami wykorzystywanymi w poligrafii.
Monitory EIZO z serii ColorEdge to profesjonalne panele do prac graficznych, prepressu i edycji fo-
tografii. Gwarantują perfekcyjne odwzorowanie kolorów dzięki najwyższej jakości matrycy, rozbu-
dowanej elektronice, zaawansowanej funkcjonalności oraz precyzyjnym i powtarzalnym wynikom
sprzętowej kalibracji i profilowania.
Modele z najwyższej serii – ColorEdge CG wyposażono w czujnik umożliwiający automatyczną ka-
librację, bez udziału użytkownika. Dla zaawansowanych środowisk dostępna jest możliwość cen-
tralnego zarządzania parametrami obrazu, co znacznie upraszcza i skraca proces kalibracji
i zmniejsza koszty. dystrybutorem produktów eizo w polsce jest firma alstor.

Agfa Graphics to renomowany dostawca nowoczesnego workflow dla przygotowalni poligraficznych.
System apogee prepress automatyzuje procesy planowania, weryfikacji (auto-preflight), montażu
(auto-impozycja), rastrowania (APPE) i proofingu (elektronicznego i inkjetowego), aż po sterowanie wiel-
koformatowych i cyfrowych maszyn drukujących, naświetlarek CtP z integracją MIS w oparciu o stan-
dard JDF. Opcjonalnie możliwe jest zarządzanie pracami przez Internet (WebApproval) i usługa sklepów
internetowych storefront w chmurze. Wierna reprodukcja barw na każdym etapie produkcji (pod-
gląd/Softproof/proof kontraktowy) dzięki apogee color. Wymienione moduły tworzą zintegrowany
system apogee suite 9 przeznaczony dla drukarń akcydensowych, opakowaniowych i dziełowych. Dla
drukarń gazetowych dedykowany jest specjalistyczny workflow arkiteX prepress. Nowatorski work-
flow asanti umożliwia automatyzację i optymalizację druku wielkoformatowych ploterów inkjet.

aDit robert ruDZińsKi
ul. Zachodnia 37b, 05-092 Łomianki
tel. kom.: +48 501 493 083
robert.rudzinski@adit.com.pl
www.adit.com.pl

skuteczne zarządzanie zasobami cyfrowymi to dziś spore wyzwanie.
Firmy latami gromadzą dane na różnych nośnikach, przez co wyszukanie konkretnego pliku jest
czasochłonne. Systemy DAM usprawniają przeszukiwanie danych, umożliwiają automatyzację
procesów produkcyjnych, zabezpieczają zasoby przed nieupoważnionym dostępem. Jesteśmy
autoryzowanym przedstawicielem firmy NorthPlains. Pomagamy w wyborze systemu DAM,
zajmujemy się wdrożeniami i sprzedażą.

wszyscy używamy fontów. czy na pewno twoJa firma robi to legalnie?
Fonty to najcenniejsze narzędzie pracy grafików i projektantów, a od nas dowiesz się, jak są
licencjonowane. Szkolimy, doradzamy i oferujemy konsultacje. Pomagamy także w zakupie licencji.

System kodak prinergy workflow 7.0 – najnowsza wersja oprogramowania – zapewnia wy-
soki poziom automatyzacji, pozwala na zwiększenie efektywności kontroli jakości oraz obniżenie
kosztów drukowania zarówno w technologii offsetowej, jak i cyfrowej. Automatyczne pozycjono-
wanie strony redukuje interwencję operatora, a automatyczna impozycja pozwala na wygenero-
wanie kompletnego schematu impozycyjnego wraz z markami na podstawie informacji przesła-
nych przez system MIS. Możliwość modyfikacji impozycji bezpośrednio w pracy (szablony Prepsa)
oraz szybsze uruchamianie przetwarzania plików (automatyczne zakładanie, kopiowanie i impor-
towanie). Zastosowanie narzędzi do zadań specjalnych np. opcja Rules-Based Automation pozwa-
la na tworzenie reguł automatyzacji, a tym samym zminimalizowanie niepotrzebnych czynności
i zredukowanie możliwości powstawania błędów.

Acrebit S.A. oferuje system do zarzadzania przedsiębiorstwem. Posiada wieloletnie doświadczenie
projektowe i znajomość branży poligraficznej. potrzebuJesz tworzyć szybkie kalkulacJe, posia-
dać informacJe o procesach realizowanych na każdym stanowisku w danej chwili, kontrolować
realne koszty zlecenia – PrintVis jest dla Ciebie. Optymalizujemy przebieg pracy w firmie, doradza-
my, jak w pełni wykorzystać posiadane zasoby. Jesteśmy gotowi na Jednolity
Plik Kontrolny. System można nabyć na własność lub opłacać miesięcznie.
Jest dostępny w każdej chwili, z każdego miejsca na świecie, z telefonu, table-
tu, komputera, przez przeglądarkę. W standardzie obsługa impozycji. Skorzy-
staj z naszego doświadczenia oraz systemu do zarządzania przedsiębior-
stwem printVis sprawdzonego na całym świecie.

aCrebit s.a.
Biuro Handlowe:
ul. Stanisława Augusta 73 lok. 4
03-846 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
l.orzecki@acrebit.com, www.acrebit.pl

Creator s.C. K. Kućma, Z. ProKoP
ul. Królowej Jadwigi 219, 30-218 Kraków
tel.: 12 6254799, www.creator.pl

Kontakt: Krzysztof Kućma
krzysztof@creator.pl
tel. kom.: 607 628 995

Kontrola procesu technologicznego – monitorowanie i standaryzacja z bieżącej produkcji. Jedyny
w świecie tak zaawansowany system zarządzaJący Jakością i efektywnością pro-
dukcJi poligraficzneJ. Integrujący wszystko od pomiaru warunków oświetleniowych, poprzez
naświetlarki, instrumenty pomiarowe, podłoża druku, proofery, maszyny drukujące po zautomaty-
zowane monitorowanie warunków środowiskowych i rejestracja zdarzeń. Skalowalność od jedne-
go urządzenia do obsługi wielkiej, globalnie działającej korporacji. Najnowsze technologie współ-
tworzone z największymi światowymi autorytetami branży.
Oprogramowanie działające w chmurze jest doskonalone niemal codziennie – użytkownicy korzy-
stają natychmiast z najnowszych wersji – bez dodatkowych opłat z dowolnego miejsca na świecie.
chromachecker.com
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GraFiKus – systemy GraFiCZNe sP. Z o.o.
ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa

Kontakt:
tel.: 22 594 09 00
grafikus@grafikus.com.pl
www.grafikus.com.pl

gmg: flexoproof – do proofingu fleksograficznego; dotproof – moduł do wydruku zrastrowanych
proofów; GMG ProofControl – certyfikacja proofów zgodnie z najnowszymi normami; inkoptimizer
– optymalizacja zużycia farb CMYK w offsecie; colorserver – konwersja między przestrzeniami barw-
nymi; optymalizacja i standaryzacja plików pdf do druku; colorlogic – optymalizacja plików
i standaryzacja druku, InkSaving, device linki, inteligentne przekształcenia barw, X-rite: netprofi-
ler 3 – do certyfikowanej kalibracji spektrofotometrów; inkformulation – recepturowanie farb, icq
– kontrola jakości barwy, tucanna print control pro 2.6 – standaryzacja i optymalizacja dru-
ku; colorgate: productionserver 7 (PS7) – uniwersalny RIP gwarantujący doskonałe zarządzanie
barwą; filmgate 7 – drukowanie na drukarkach inkjetowych klisz do lakieru; sistrade – oprogra-
mowanie do zarządzania produkcją, kalkulacjami, logistyką etc. ERP/MIS w drukarniach

firma heidelberg oferuJe w pełni zintegrowany,
modułowy system prinect do zarządzania procesami
i kontroli kosztów w drukarni.

Modułowa budowa daje gwarancję zintegrowania, zoptymalizowania przepływu zasobów niezależ-
nie od profilu i wyposażenia przedsiębiorstwa oraz etapowego rozwoju. Moduły systemu Prinect
oferują rozwiązania z zakresu zarządzania barwą, operacyjnego zarządzania produkcją, optymali-
zacji przyrządu, funkcjonalności MIS (gospodarka materiałowa, finanse, oferty, kontakty z klientem,
raporty) i planowania produkcji. Dzięki zastosowaniu otwartego formatu JDF istnieje możliwość
współpracy systemu Prinect z oprogramowaniem innych firm oraz maszyn drukujących.

GoltoN sP. Z o.o.
ul. Glebowa 19c, 61-312 Poznań
biuro@golton.pl, tel. kom.: 511 608 911
www.golton.pl

print7, myprint – platforma sprzedażowa web2print dla poligrafii – Zintegrowany
system informatyczny zarządzania i planowania produkcją dla drukarń offsetowych i cyfrowych – Kon-
figurator produktów o dużej ilości zmiennych parametrów wpływających na cenę – Edytory on-line.
Podstawowe zalety oprogramowania: MyPrint – planowanie produkcji, realizacja zleceń, magazyn,
narzędzia, statystyki itd.; PRINT7 – wprowadzanie cen elementów kosztotwórczych w jednym
miejscu, automatyczna modyfikacja cen w przypadku zmiany ceny papieru (lub innego parame-
tru), kalkulacje wariantowe, łatwa modyfikacja grafiki sklepu, zaawansowane edytory dla foto-
książek, kalendarzy, wizytówek, folderów.

z print7 stworzysz zaawansowany sklep internetowy dla drukarni.

DiGiPriNt Pl sP. K.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel.: +48 22 295 03 80
fax: +48 22 295 03 91
info@digiprint-pl.eu
www.digiprint-pl.eu

digiprint pl – nowoczesne technologie dla poligrafii
esko – światowy lider wśród producentów oprogramowania
dla producentów opakowaŃ, studiów prepress, drukarŃ, wydawnictw.

w ofercie:
programy z pakietu esko suite 14: Artios-Cad, ArtPro, PackEdge, Automation Engine,
Color Engine, Imaging Engine, WebCenter; programy z pakietu studio: Visualizer, Store
Visualizer, Studio Designer, Studio for Boxes, Studio for Flexibles, Studio for Shrink Sleeve;
equinoX – zestaw oprogramowania do konwersji kolorów (specjalnych, RGB, CMYK)
do 5, 6 lub 7 kolorów procesowych.

eyeC PolsKa
ul. Platynowa 20, 55-093 Kiełczów
tel.: +48 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

eyec Jest wiodącym w branży dostawcą systemów do inspekcJi wizyJneJ.
System proofiler graphic przeznaczony jest zarówno dla działu prepress drukarni, jak i jej klien-
tów końcowych. Umożliwia szybką analizę zgodności plików PDF z drukarni z projektami klienta (PDF
do PDF), a w późniejszym etapie PDF do montażu w procesie step&repeat oraz montaż do montażu,
także wspólny (inne formaty plików to: ai, bmp, jpg, tiff). Zakres inspekcji pozwala na wykrywanie nie-
pożądanych różnic na całym obszarze opakowania.
eyec wraz z firmą digiprint przygotowały integrację pomiędzy proofiler graphic a modułem
esko automation engine, tworząc podwaliny pod nowy standard automatyzacji workflow, co po-
zwala na pełną automatyzację procesu inspekcji plików.
zapraszamy do współpracy!

ul. Poznańska 18a, 65-137 Zielona Góra
tel.: 68 329 90 20, info@ideasystems.pl
www.ideasystems.pl

idaesystems to lider rozwiązań klasy mis i erp dla drukarni wielkoformatowych,
cyfrowych oraz producentów reklam i agencji reklamowych.

Oferowana platforma presto wspiera efektywnie zarządzanie we wszystkich obszarach
przedsiębiorstwa od web-to-print, preflight, crm, automatyczne kosztorysowanie
przez produkcJę, magazyn, logistykę, finanse i księgowość po wielowymiarowe
raporty. W ramach platformy presto pracuje już 1000 użytkowników.

Współpraca z IdeaSystems to wybór stabilnego partnera, posiadającego wieloletnie
doświadczenie w branży poligraficznej i know-how pozwalające na skuteczne wdrożenie.

31

heiDelberG PolsKa sP. Z o.o.
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tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
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iwarePriNt
ul. Armii Krajowej 6B lok.4, 50-541 Wrocław
tel. kom.: 533 025 708, bok@iwareprint.pl
www.iwareprint.pl
http://help.iwareprint.pl/
http://blog.iwareprint.pl/

iwareprint 2.0 – pierwszy automatyczny system typu web-to-print w polsce.
iwarePRINT to rozwiązanie do zarządzania obiegiem zlecenia w drukarni oraz internetową
obsługą sprzedaży. To narzędzie, które służy do nadzoru nad wszystkimi etapami obsługi
zlecenia. Począwszy od złożenia zamówienia przez klienta, aż do wysłania wydruku do jego rąk.
system został nagrodzony złotym medalem za innowacje na „festiwalu marketingu druku
i opakowań”, remadays 2015, poligrafia 2015.
Abonament miesięczny iwarePRINT rozbity jest na poszczególne moduły.
Moduł e-commerce – bazowy – 99 zł, Produkcja – 250 zł, Automatyczny Preflight – 250 zł,
Kreator wydruków – 250 zł, Reseller – 250 zł oraz najnowsza propozycja: Moduł Handlowca
– 250 zł. Cena promocyjna za wszystkie moduły – 999 zł.

KoDaK PolsKa sP. Z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
gcgmarketing@kodak.com
graphics.kodak.com

rozwiązania
kodak unified workflow solutions:

� zarządzanie kolorem: (Kodak COLORFLOW 7.5, COLORFLOW Pro 7.5,
MATCHPRINT VIRTUAL Proofing Software, PRESSPROOF Software);

� produkcJa: systemy portalowe: (Kodak INSITE 7.0,
Kodak INSITE Creative Workflow);

� impozycJa (PREPS 7.5, PANDORA Packaging Layout Automation 4.0);
� systemy workflow (Kodak PRINERGY 7.5, NEXSTATION Front End,
Kodak 700 Print Manager, Creo Color Server).

PriNt house ProjeCts
02-486 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 200 lok. 31 bud. V
Kontakt: Krzysztof Krupa +48 606 752 948
info@phprojects.pl, www.phprojects.pl

print house proJects – Jedyna w Polsce firma oferująca zarówno system MIS dla drukarń oraz
usługi z zakresu optymalizacji procesów i kosztów. Prowadzimy również projekty restrukturyzacyj-
ne i inwestycyjne.

printproJect mis to pierwszy system zintegrowany oferowany w usłudze SaaS – ABONAMENT
MIESIĘCZNY. Ponad 16 modułów systemu od CRM przez Produkcję do LOGISTYKI. Najnowocześniej-
sze standardy informatyczne, integracja z księgowością (SAGE, COMARCH, MAKROLOGIC). Własny
sklep internetowy. Możliwość kalkulacji internetowej. Integracja ze spedytorami DHL i DPD.

Jedna licencJa na nieograniczoną ilość stanowisk i użytkowników!

narzędzia stworzone z myślą o pełneJ automatyzacJi procesów w poligrafii

reprograf Jest dostawcą zintegrowanych rozwiązaŃ informatycznych
opartych o aplikacJe wiodącego producenta firmy efi. Systemy mis/erp pozwalają
na kontrolę procesów zachodzących w drukarni z uwzględnieniem ofertowania, przygotowaniem
kart technologicznych, planowania produkcji, zakupów, zarządzania gospodarką magazynową,
zbierania danych, fakturowaniem oraz analizą finansową przedsiębiorstwa. Ponadto oferujemy
narzędzia pozwalające na rozwój biznesu dzięki systemom sprzedaży internetowej web to print
z możliwością personalizacji produktów poligraficznych oraz narzędzi do planowania i realizacji
wielokanałowych kampanii marketingowych i cross-media marketingu.

reProGraF s.a.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Maciej Firlej – 698 698 607
firlej.m@reprograf.com.pl

www.reprograf.com.pl

mNumi sP. Z o.o
ul. Kaskadowa 8, 01-694 Warszawa
tel. kom.: 783 626 160
tel. kom.: 501 270 418
witaj@mnumi.pl
www.mnumi.pl

WEB TO PRINT SOLUTIONS

mnumi oferuJe kompleksowy system do zarządzania drukarnią.
gotowy sklep dla drukarni
� System stworzyli drukarze dla drukarzy.
� Składa się z 3 modułów: panelu, sklepu i kreatora.
� Główne funkcje: przyjmowanie i obsługa zamówień, tworzenie kalkulacji, indywidualne
cenniki, zarządzanie płatnościami, raporty, archiwum plików, projektowanie online
(fotoalbumy, kalendarze), program lojalnościowy, integracja z UPS, powiadomienia SMS/mail.

� Klient otrzymuje: po 30 projektów kalendarzy i albumów, pakiet szkoleń specjalistycznych,
support techniczny, up-daty systemu.

� system jest dostępny w modelu licencyjnym oraz dzierżawy.
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iNFosystems sa
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

tel.: 22 333 83 50
fax: 22 333 83 75
www.infosystems.pl

infosystems sa to jeden z największych europejskich producentów dedykowanych
rozwiązań informatycznych dla branży poligraficznej, wydawniczej i opakowaniowej.

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania zoptymalizowaną
produkcją etykiet i opakowań.
Wyspecjalizowany portal obsługi partnera biznesowego wzbogacony
o kompletny system pre-press oraz moduły wsparcia produkcji.
System automatycznego przetwarzania plików w kontekście
zleceń definiowanych przez zewnętrzne systemy e-commerce lub MIS.
Aplikacja do automatycznej impozycji dokumentów PDF.
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Oprogramowanie workflow XeroX freeflow umożliwia budowę kompletnego systemu druku
i obsługi prac cyfrowych i offsetowych. Modułowa budowa pozwala na optymalne dobranie elemen-
tów systemu do wymagań klientów. Urządzenia i workflow Xerox są często wykorzystywane jako au-
tomatyczne proofery impozycyjne, znacznie przyspieszając obsługę druku tzw. ozalidów (10 x szybciej).
Moduły: XeroX Xmpie storefront – internetowy system przyjmowania i obsługi zamówień;
outputmanager – zarządzanie pracami dla wielu urządzeń z jednego miejsca, integracja z in-
nymi workflow (m.in. Heidelberg Prinect); freeflow core – automatyzacja powtarzalnych czyn-
ności prepressowych; printmanager – zarządzanie pracą wielu urządzeń; makeready – opro-
gramowanie do edycji prepressowej plików; Visuite – oprogramowanie do personalizacji i zabez-
pieczania wydruków.

XeroX PolsKa sP. Z o.o.
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

tel.: 22 878 78 00, fax.: 22 878 78 34
poligrafia@xerox.pl, www.xerox.com

sistrade Jest ogólnoświatowym dostawcą
zintegrowanych informatycznych systemów klasy erp/mis
dla branży poligraficzneJ oraz opakowanioweJ.

System jest oparty na technologii www, dostęp do niego odbywa się poprzez dowolną przeglądar-
kę internetową. Z systemu można korzystać nie tylko na komputerze, ale również na tablecie
i smartfonie. Aplikacja posiada dedykowane rozwiązania dla drukarń etykietowych, producentów
pudełek oraz producentów folii i opakowań giętkich. SISTRADE zawiera moduł kalkulacyjny, zarzą-
dzania produkcją, moduł bezpośredniego zbierania danych z maszyn produkcyjnych, planowania,
kontroli jakości, zarządzania ruchem, zarządzania energią oraz moduł zakupowo-magazynowy.

sistraDe PolaND
Aleja Niepodległości 69
02-626 Warszawa
tel. kom.: +48 606 744 996
andrzej.mikolajczuk@sistrade.com
www.sistrade.com

Ricoh oferuje profesjonalny zestaw narzędzi do zarządzania każdym etapem procesu produkcji.
Najnowsza, wprowadzona na rynek w 2016 roku, wersja pakietu oprogramowania
ricoh totalflow obejmuje rozwiązania: ricoh totalflow® prep 4.0, totalflow®
print manager 4.0, totalflow® production manager 4.0 i totalflow® path 4.0.

pakiet totalflow print/production manager

TotalFlow Print/Production Manager to intuicyjne narzędzia zapewniające wysoki komfort
obsługi oraz szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Dzięki temu zapewniają większą
efektywność i pozwalają minimalizować ryzyko wystąpienia błędów.

riCoh PolsKa sP. Z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa

tel.: 22 651 96 37
ricoh@ricoh.pl
www.ricoh.pl

PASJA nagradzana

Srebrna nagroda, zdobyta podczas naj-

większego konkursu prac branży sitodruku

i druku cyfrowego na świecie, to dla mnie

wielkie wyróżnienie – mówi Jacek stencel,

właściciel drukarni pasJa z mikołowa. –

Tym bardziej, że jesteśmy jedyną polską fir-

mą, która zdobyła podobne trofeum w tego-

rocznej edycji konkursu.

FESPA Awards 2016 to światowej rangi

wydarzenie dla branży druku. Jego tegorocz-

na odsłona odbyła się w trakcie trwania

targów FESPA Digital w Amsterdamie

w dniach 8-11 marca. Do konkursu finało-

wego zakwalifikowano blisko 200 prac nie-

mal z całego świata. PASJA została nagro-

dzona za efekty specjalne wykorzystane

podczas druku kalendarza wieloplanszowe-

go, którego motywem przewodnim są po-

stacie dążące do doskonałości przez swą

pasję i miłość do różnych form sztuki.

Wszak pasja uszlachetnia...

Ekskluzywne kalendarze to nasza wizy-

tówka, miłość, obsesja, wielka pasja zaanga-

żowana w tworzenie barwnej opowieści.

Okazja, by zaistnieć nietuzinkowym pomy-

słem opowiedzianym drukiem najwyższej

klasy, jaki jesteśmy w stanie w danym mo-

mencie zaoferować. Ale jest w tym też nutka

pewnej przekory, bo pokazujemy na całym

świecie, że polscy drukarze, polskie firmy ry-

walizują z najlepszymi i potrafią wygrywać

– cieszy się Jacek Stencel.

Nagroda Fespa Awards 2016 była wstę-

pem do kolejnych wyróżnień. W piątkowy

wieczór 13 marca PASJA zdobyła II i III miej-

sce podczas Międzynarodowego Festiwalu

i Konkursu Kalendarzy ZoomArt 2016. Na-

grodzone prace to kalendarz trójdzielny

„Pasja uszlachetnia” oraz nietypowy kalen-

darz ścienny w kształcie gramofonu, wydru-

kowany na tworzywie sztucznym z wyko-

rzystaniem technik specjalnych. Konkurs

i festiwal odbyły się w Centrum Kongreso-

wym w Katowicach.

PASJA ma w dorobku wiele nagród: trzy-

krotnie trofeum FESPA Gold, oprócz nie-

go FESPA Silver i FESPA Bronze. Zdobyła też

statuetkę Diamentowego Gryfa Polskiej

Izby Druku, trzykrotnie Złotego Gryfa i wie-

le wyróżnień.

Opracowano na podstawie

informacji firmy PASJA
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