MIS, workflow, oprogramowanie i monitory graficzne dla prepress
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Acrebit S.A. oferuje system do zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada wieloletnie doświadczenie
projektowe i znajomość branży poligraﬁcznej. PotrzEbujEsz tworzyć szybkiE kalkulacjE, posiadać informacjE o procesach realizowanych na każdym stanowisku w danej chwili, kontrolować
rEalnE koszty zlecenia – PrintVis jest dla Ciebie. Optymalizujemy przebieg pracy w ﬁrmie, doradzamy, 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, tabletu, komputera, przez przeglądarkę. W standardzie obsługa impozycji. Skorzystaj z naszego doświadczenia oraz systEmu do zarządzania przedsiębiorstwem PrintVis sprawdzonego na całym świecie.

info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

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 wielkoformatowych i cyfrowych maszyn drukujących, naświetlarek CtP z integracją MIS w oparciu o standard JDF. Opcjonalnie możliwe jest zarządzanie pracami przez Internet (WebApproval) i usługa sklepów
internetowych storEfront w chmurze. Wierna reprodukcja barw na każdym etapie produkcji (podgląd/Softproof/proof kontraktowy) dzięki aPogEE color. Wymienione moduły tworzą zintegrowany
system aPogEE suitE 10 przeznaczony dla drukarń akcydensowych, opakowaniowych i dziełowych.
Dla drukarń gazetowych dedykowany jest specjalistyczny workﬂow arkitEx PrEPrEss. Nowatorski
workﬂow asanti umożliwia automatyzację i optymalizację druku wielkoformatowych ploterów inkjet.

aLStor Sp. j.
ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa
tel.: + 48 (22) 510 24 00
www.alstor.pl, www.eizo.pl

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 fotograﬁi. Gwarantują perfekcyjne odwzorowanie kolorów dzięki najwyższej jakości matrycy, rozbudowanej elektronice, zaawansowanej funkcjonalności oraz precyzyjnym i powtarzalnym wynikom
sprzętowej kalibracji i proﬁlowania.
Modele z najwyższej serii – ColorEdge CG wyposażono w czujnik umożliwiający automatyczną kalibrację, bez udziału użytkownika. Dla zaawansowanych środowisk dostępna jest możliwość centralnego zarządzania parametrami obrazu, co znacznie upraszcza i skraca proces kalibracji
i zmniejsza koszty. dystrybutorem produktów Eizo w Polsce jest ﬁrma alstor.

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 Produkcji PoligraficznEj. Integrujący wszystko od pomiaru warunków oświetleniowych, poprzez
naświetlarki, instrumenty pomiarowe, podłoża druku, proofery, maszyny drukujące po zautomatyzowane monitorowanie warunków środowiskowych i rejestracja zdarzeń. Skalowalność od jednego urządzenia do obsługi wielkiej, globalnie działającej korporacji. Najnowsze technologie współtworzone z największymi światowymi autorytetami branży.
Oprogramowanie działające w chmurze jest doskonalone niemal codziennie – użytkownicy korzystają natychmiast z najnowszych wersji – bez dodatkowych opłat z dowolnego miejsca na świecie.
chromachEckEr.com

digiPrint Pl – nowoczEsnE tEchnologiE dla Poligrafii
Esko – światowy lidEr wśród ProducEntów oProgramowania
dla ProducEntów oPakowań, studiów PrEPrEss, drukarń, wydawnictw.
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

efi
beLgium bVba
Brixtonlaan 9, B1930 Zaventem Belgium
tel.: +32 2 749 9420, www.eﬁ.com
Kontakt: Reprograf SA
Maciej Firlej +48 698 698 607
tel.: +48 (22) 539 40 63
ﬁrlej.m@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl
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w ofercie:
Programy z PakiEtu Esko suitE 16: Artios-Cad, ArtPro, PackEdge, Automation Engine,
Color Engine, Imaging Engine, WebCenter, I-CUT, DESKPACK; Programy z PakiEtu studio:
Visualizer, Store Visualizer, Studio Designer, Studio for Boxes, Studio for Flexibles, Studio for
Shrink Sleeve; Equinox – zestaw oprogramowania do automatycznej konwersji kolorów
(specjalnych, RGB, CMYK)do 5, 6 lub 7 kolorów procesowych.

Efi jEst światowym lidErEm w zakrEsiE systEmów mis i wEb-to-Print,
którE są użytkowanE PrzEz blisko 26 tysięcy drukarń:
n MIS/ERP:
Efi Printsmith – kompletny system MIS dla małych drukarń; Efi PacE – elastyczny, zintegrowany system MIS do zarządzania posiadający wbudowane narzędzie do impozycji prac łączonych;
Efi monarch – inteligentny i w pełni zautomatyzowany system ERP dla wyspecjalizowanych drukarń; Efi radius – zintegrowany system ERP dla branży opakowaniowej i produkcji etykiet.
n Web-To-Print:
Efi digital storEfront – interaktywna platforma e-commerce idealna zarówno dla druku offsetowego, jak również cyfrowego, spersonalizowanego, wielkiego formatu i druku danych zmiennych.
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EyEc jEst wiodącym dostawcą w branży systEmów do insPEkcji wizyjnEj oPakowań
system ProofilEr graPhic przeznaczony jest zarówno dla działu prepress drukarni, jak i jej
klientów końcowych tworząc system zapewnienia jakości. Umożliwia szybką analizę zgodności
plików PDF z drukarni z projektami klienta (PDF do PDF), a w późniejszym etapie w drukarni PDF
do montażu w procesie step&repeat oraz montaż do montażu, także wspólnego. Zakres inspekcji
pozwala na wykrywanie niepożądanych różnic na całym obszarze opakowania jak i montażu. Rozumiejąc potrzeby rynku, Firma EyeC przygotowała integrację pomiędzy Prooﬁler Graphic, a modułem Esko Automation Engine, co pozwala na pełną automatyzację procesu inspekcji plików.
zaPraszamy do wsPółPracy!

gmg: flexoProof/dotProof – prooﬁng dla ﬂexo z odwzorowaniem rastra, opencolor – prooﬁng prac
multikolor (SPOT+), gmg Proofcontrol – certyﬁkacja proofa zgodnie z najnowszymi normami;
inkoptimizer – optymalizacja zużycia farb CMYK w offsecie; colorserver – konwersja między przestrzeniami, reseparacje, optymalizacja i standaryzacja plików pdf; colorlogic – optymalizacja plików
i standaryzacja druku, InkSaving, device linki, inteligentne przekształcenia barw; x-ritE: netProﬁler 3 – do certyﬁkowanej kalibracji spektrofotometrów, inkformulation – recepturowanie farb,
colorcErt i iqc – kontrola jakości barwy, tucanna Print control Pro 2.6 – standaryzacja i optymalizacja druku; colorgatE: Productionserver 7 (PS7) – uniwersalny RIP gwarantujący doskonałe zarządzanie barwą; filmgate 7 – drukowanie na drukarkach inkjetowych klisz do lakieru; sistradE – oprogramowanie do zarządzania produkcją, kalkulacjami, logistyką etc. ERP/MIS w drukarniach; measurecolor
– system kontroli druku i barwy ﬂexo/offset

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

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

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 niezależnie od proﬁlu i wyposażenia przedsiębiorstwa oraz etapowego rozwoju. Moduły systemu Prinect
oferują rozwiązania z zakresu zarządzania barwą, operacyjnego zarządzania produkcją, optymalizacji 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.

heiDeLberg poLSka Sp. Z o.o.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.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.

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

Nagrody Prize for Innovations dla produktów 3M Poland
Rozwiązania firmy 3M Poland zostały nagrodzone trzema srebr-

kie jak Controltac (klej wrażliwy na docisk pozwala na łatwe pozy-

nymi medalami The Prize for Innovations w kategorii „Nowe tren-

cjonowanie folii na pojeździe) oraz Comply (kanaliki ukryte w war-

dy w poligrafii i reklamie” podczas targów Rema Days 2017 . Tym

stwie kleju umożliwiają odprowadzenie nagromadzonego powietrza)

razem docenione zostały nowoczesne rozwiązania stosowane do

pozwalają na łatwą i dokładną pracę z materiałami.

zmiany koloru aut, inaczej car wrappingu.

Taśmy tnące z serii 3M Knifeless umożliwiają precyzyjne i bez-

Medal przyznano za odblaskową folię graficzną do oklejania po-

pieczne dla podłoża docinanie folii, bez konieczności używania ostrzy

jazdów 3M Scotchlite 780mC-10R oraz za wylewaną folię graficzną

czy innych narzędzi, które mogłyby uszkodzić oklejaną powierzchnię.

3M IJ180mC (obie z zadrukiem w technologii HP Latex). Trzecim me-

Szeroki wybór taśm pozwala na dopasowanie rodzaju do zamierzo-

dalem doceniono taśmy do bezpiecznego cięcia folii 3M Knifeless.

nych prac: od detali, pasów sportowych, przez docinanie przy wykań-

Folie 3M wraz z nadrukiem wykonywanym przez Certyfikowaną
Drukarnię Wielkoformatową DPSdruk.pl pozwalają na oryginalną
zmianę wyglądu samochodu. Zastosowane w foliach rozwiązania ta-
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czaniu folii do oklejania samochodu, folii ochronnych PPF oraz folii
do przyciemniania szyb, aż po wycinanie kreatywnych wzorów.
Opracowano na podstawie informacji firmy 3M
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firma kodak jEst wiodącym dostawcą
oProgramowania dla Przygotowalni i drukarni
rozwiązania kodak workﬂow solutions:
n systemy workﬂow druk offsetowy i cyfrowy (Kodak PRINERGY 8, NEXSTATION Front End,
Kodak 700 Print Manager, Creo Color Server);
n impozycja (Kodak PREPS 8, PANDORA 8, Kodak Packaging Layout Automation 8);
n systemy portalowe / komunikacja (Kodak INSITE 8, Kodak INSITE Creative Workﬂow);
n zarządzanie kolorem: (Kodak COLORFLOW 8, MATCHPRINT VIRTUAL Prooﬁng Software,
PRESSPROOF Software, Kodak Spotless Software 2);
n prooﬁng: Kodak Prooﬁng Software.

ricoh – ProfEsjonalnE zEstawy narzędzi do zarządzania każdym EtaPEm Produkcji
Oprogramowanie ricoh totalflow® łączy obszerne portfolio elastycznych i kompleksowych zestawów z zakresu zarządzania wydajnością. Starannie dobrany zbiór wspiera kluczowe obszary produkcyjne.
W 2016 roku Ricoh rozbudowało portfel rozwiązań tworząc sześć pakietów, pomagających dostawcom usług druku poprawić wydajność pracy, m.in.: totalflow® Publishing (automatyzowanie
przyjmowania zamówień), totalflow® marketing (planowanie i realizacja wielokanałowych kampanii marketingowych), totalflow® crd (optymalizacja przygotowywania zadania przy jednoczesnym dostępie do pełnej gamy możliwości urządzeń) oraz totalflow® supervisor – aplikację monitorującą wszystkie prace za pomocą pulpitu nawigacyjnego.

Oprogramowanie workflow xErox frEEflow umożliwia budowę kompletnego systemu druku
i obsługi prac cyfrowych i offsetowych. Modułowa budowa pozwala na optymalne dobranie elementów systemu do wymagań klientów. Urządzenia i workﬂow Xerox są często wykorzystywane jako automatyczne 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 innymi workﬂow (m.in. Heidelberg Prinect); frEEflow corE – automatyzacja powtarzalnych czynności prepressowych; PrintmanagEr – zarządzanie pracą wielu urządzeń; makErEady – oprogramowanie do edycji prepressowej plików; Visuite – oprogramowanie do personalizacji i zabezpieczania wydruków.

RemaDays 2017: Canon z nagrodami za innowacyjność
W kategorii „Nowe trendy w poligrafii

obszarach, wyjątkowo intensywną czerń,

elementów – lub poprawy ergonomii i uży-

i reklamie” złoty medal przyznano drukar-

a także niską ziarnistość i bardzo dobrą

teczności już istniejących – w firmach projek-

ce 3D firmy Canon, ProJet serii 2500, oraz

charakterystykę odbicia światła.

tujących nowe rozwiązania. ProJet charakte-

najnowszemu ploterowi wielkoformato-

Drukarka ProJet CJP 660 Pro to maszy-

ryzuje się najwyższą precyzją wykonania

wemu imagePROGRAF PRO-4000/4000S.

na drukująca w technologii ColorJet Prin-

i daje pewność, że elementy i produkty będą

Srebrny medal w kategorii „Wszechstron-

ting. Urządzenie znajduje zastosowanie

dokładnie takie, jak na projekcie.

ność i ekonomiczność” otrzymała drukar-

wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie

(...) Niezwykle szeroki zakres zastosowań

ka 3D ProJet 660 Pro.

na tworzenie (w bardzo krótkim czasie)

naszych rozwiązań pokazuje, że zarówno

imagePROGRAF PRO-4000 to zaprezen-

skomplikowanych kształtów w kolorze.

plotery imagePROGRAF, jak i innowacyjne

towany w marcu 2016 r. ploter do zastoso-

Dzięki zastosowaniu pięciu odrębnych gło-

technologie druku przyrostowego przesuwają

wań graficznych dla branży kreatywnej.

wic, drukarka może mieszać barwy z palety

granicę kreatywnego wykorzystania druku.

Dostępny w dwóch konfiguracjach – 24-

CMYK, aby tworzyć w pełni kolorowe mode-

Wszystko to pomaga rozszerzać działalność

i 44-calowej – doskonale sprawdza się

le 3D bezpośrednio z pliku CAD.

klientów o nowe kanały i obszary rynku. Rolą

w studiach graficznych, agencjach reklamo-

Z kolei drugie nagrodzone rozwiązanie to

Canon w tym procesie, w myśl kampanii

wych i profesjonalnych pracowniach foto-

ProJet serii 2500 – narzędzie dla profesjonali-

#UNLEASHPRINT, jest nieustanny rozwój ofer-

graficznych. Maszyna posiada nową głowi-

stów, którzy na co dzień projektują nowe roz-

ty i wsparcie dostawców usług druku na ich

cę o szerokości 1,28 cala i zestaw 12 atra-

wiązania i produkty. Urządzenie wykorzystu-

biznesowej ścieżce rozwoju. (...) – powiedział

mentów LUCIA PRO, które zapewniają sze-

je technologię druku z fotopolimerów akrylo-

Rafał Osiekowicz, Canon Polska.

roki zakres dynamiczny kolorów, lepsze od-

wych utwardzanych światłem UV. To rozwią-

Opracowano na podstawie

wzorowanie szczegółów w ciemniejszych

zanie wykorzystywane do produkcji nowych

informacji firmy Canon Polska
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