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aGFa nv (Spółka akCyJna)
Oddział w Polsce
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
tel.: (22) 31 11 900, info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

Agfa NV – wiodący dostawca nowoczesnych workﬂow dla przygotowalni poligraﬁcznych. aPOgee in the
clOud – automatyzuje procesy planowania, weryﬁkacji (preﬂight), montażu (impozycja), rastrowania (APPE)
i prooﬁngu (softproof, hardproof) aż po sterowanie wielkoformatowych i cyfrowych maszyn drukujących,
naświetlarek CtP z integracją MIS w oparciu o standard JDF lub XML. Dopasowane do potrzeb drukarń
akcydensowych i dziełowych oprogramowanie aPOgee suite 10: przesyłanie i akceptacja prac przez
Internet (WebApproval), usługa sklepów internetowych (StoreFront) oraz automatyzacja i wymiana
danych w chmurze (PrintSphere). cOlOrtune – wierna reprodukcja barw na każdym etapie produkcji.
Presstune – powtarzalność i kontrola jakości podczas druku. inksave – Oszczędność do 30% farby dzięki opatentowanym technologiom SISR (Smart Input Space Recognition) i DLC (Dynamic Low-ink Coverage). arkitex – zintegrowany system dla drukarń gazetowych. asanti – nowatorski workﬂow.

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 rejestrację 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

CICERO StapRO GROup S.R.O.
Pernštýnské nám. 51
CZ-53002 Pardubice

Jesteśmy ﬁrmą czeską, będącą członkiem Stapro Group z siedzibą w mieście Pardubice. Od 1995 roku
zajmujemy się rOzwOjem i imPlementacją wysPecjalizOwanegO systemu infOrmatycznegO
(mis) PrzeznaczOnegO dla branży POligraficznej.

ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
www.iscicero.pl

W ciągu tego okresu staliśmy się liderem na rynku czeskim i słowackim. W 2014 roku wkroczyliśmy również
na inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej. dO chwili Obecnej z POwOdzeniem zakOńczyliśmy
wdrOżenie naszegO rOzwiązania w POnad 100 drukarniach.

Kontakt: Elżbieta Piskorz-Moryc
tel. kom.: +48 609 939 700

Wykorzystanie naszego systemu pozwala na kompleksowe i efektywne zarządzanie spółką między innymi
w obszarach zarządzania relacjami z klientami (CRM), produkcji, magazynowania i logistyki.

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 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; systemy insPekcji wizyjnej glObal visiOn oraz systemy kOntrOli i zarządzania
kOlOrem measurecOlOr.

EFI
BElGIum BvBa
Brixtonlaan 9, B1930 Zaventem Belgium
tel.: +32 2 749 9420, www.eﬁ.com

Monika Nojszewska
tel. kom.: +48 500 415 113
Monika.Nojszewska@eﬁ.com
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efi dostarcza ﬁrmom z branży poligraﬁczno-opakowaniowej inteligentne, zintegrowane i zautomatyzowane oprogramowanie, stworzone w celu zwiększenia przejrzystości prowadzonej działalności,
zoptymalizowania procesów, zredukowania ingerencji, wykreowania nowych źródeł przychodów,
poprawienia całkowitej wydajności oraz wzrostu rentowności.
Od drukarni cyfrowej, przez etykietową po wielozakładowe, międzynarodowe przedsiębiorstwa
poligraﬁczne, publikacyjne, opakowaniowe i z branży tektury falistej – każdej organizacji EFI oferuje
rozwiązania, które pomogą osiągnąć doskonałe rezultaty poprzez implementację pełnego pakietu
PrOductivity suite, niezależnego, acz dedykowanego rozwiązania klasy MIS/ERP takiego jak
efi technique dla drukarń publikacyjnych czy efi radius dla opakowaniowych, bądź poszczególnych
komponentów oprogramowania dla konkretnych zadań.
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eyec jest wiOdącym dOstawcą w branży systemÓw dO insPekcji wizyjnej OPakOwań.
Rozwiązanie inspekcyjne w postaci zaawansowanego systemu Prooﬁler Graphic jest przeznaczone zarówno
dla działu prepress drukarni, jak i jej klientów końcowych. Umożliwia bardzo szybką analizę zgodności
plików PDF z drukarni z projektami klienta (PDF do PDF), jak również, w późniejszym etapie, PDF do
montażu w procesie step&repeat oraz montaż do montażu, także wspólny. Inspekcja jest błyskawiczna,
obiektywna i przede wszystkim powtarzalna. Zakres inspekcji pozwala na wykrywanie niepożądanych
różnic na całym obszarze opakowania, jak i montażu. Rozumiejąc potrzeby rynku, ﬁrma EyeC
zintegrowała system Prooﬁler Graphic z modułem Esko Automation Engine, co pozwala na pełną
automatyzację procesu inspekcji plików.
zapraszamy do współpracy!

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

w Ofercie:
gmg: Opencolor – prooﬁng opakowań multikolor (SPOT+), flexoProof/dotProof – prooﬁng dla ﬂexo
z odwzorowaniem rastra, gmg Proofcontrol – certyﬁkacja proofa zgodnie z najnowszymi normami;
inkOptimizer – optymalizacja zużycia farb CMYK w offsecie; colorserver – optymalizacja i standaryzacja druku, konwersja między przestrzeniami i standardami;
sistrade – system mis/erP dla opakowań ﬂexo, kartonowych, tektury; ERP/MIS dla etykiet; ERP/MIS
dla drukarń dziełowych;
x-rite: colorcert i iqc Print – kontrola jakości barwy i druku, inkformulation – recepturowanie farb;
cOlOrgate – filmgate 7 – drukowanie klisz do lakieru na drukarkach inkjetowych, tucana
PrintcontrolPro – standaryzacja i kontrola druku.

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

firma kOdak jest wiOdącym dOstawcą
OPrOgramOwania dla PrzygOtOwalni i drukarni
rozwiązania kodak workﬂow solutions:
n systemy workﬂow druk offsetowy i cyfrowy (Kodak PRINERGY, NEXSTATION Front End,
Kodak 700 Print Manager, Creo Color Server);
n impozycja (Kodak PREPS, PANDORA, Kodak Packaging Layout Automation);
n systemy portalowe / komunikacja (Kodak INSITE, Kodak INSITE Creative Workﬂow);
n zarządzanie kolorem: (Kodak COLORFLOW, MATCHPRINT VIRTUAL Prooﬁng Software,
PRESSPROOF Software, Kodak Spotless Software);
n prooﬁng: Kodak Prooﬁng Software.

kODak pOlSka Sp. Z O.O.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
www.kodak.com

masteraPPs Oferuje OPrOgramOwanie
dO PrOwadzenia sPrzedaży, zarządzania zamÓwieniami Oraz PrOdukcją.
Nasz zaawansowany kalkulator bierze pod uwagę całe zaplecze produkcyjne, zdeﬁniowane przez
drukarnię. Dzięki temu ﬁrma ma wgląd w dokładne koszty produkcji, a system generuje odpowiednie
raporty. Obejmują one wydatki i zyski, zarówno z pracy poszczególnych maszyn, jak i wykonywanych
przez pracowników zadań. Dodatkowo program rozlicza czas pracy pracowników, co przekłada się
na sprawniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.
Zastosowane w systemie algorytmy rozkładają pracę na produkcji z uwzględnieniem obecnych warunków przerobowych oraz obciążenia maszyn, minimalizując przestoje. Dodatkowo system generuje
diagram Gantta, aby cały proces był maksymalnie intuicyjny.

maStERappS
ul. Zakręt 13, 30-245 Kraków
Artur Jankowski
tel. kom.: +48 509 586 959
biuro@masterapps.pl
www.masterapps.pl
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mnumi tO system web tO Print wysPecjalizOwany w PrOdukcji
PersOnalizOwanych fOtOPrOduktÓw Oraz wydrukÓw cyfrOwych i wielkOfOrmatOwych.
W EB TO PR I N T S O LU T I O NS

mnumI
tel.: 501 270 418
ul. Puławska 233 lok b5, 01-715 Warszawa
witaj@mnumi.pl, Skype ID: ppakier
www.mnumi.pl

mnumi składa się z trzech modułów. Pierwszy to edytOr online – pozwalający na przyjmowanie
zamówień typu foto kalendarze, foto albumy i dowolne inne foto produkty. Drugi to skleP zintegrowany z Wordpressem – umożliwiający zamawianie dowolnych produktów poligraﬁcznych i tworzenie
nawet skomplikowanych wycen online. Ostatni moduł to Panel, służący do zarządzania zamówieniami
wewnątrz drukarni zarówno tymi pochodzącymi ze sklepu internetowego, jak i wszystkimi innymi
zleceniami będącymi w produkcji.

OptImuS pOlSka
pRInt SOFtwaRE SOlutIOnS
ul. Szafarnia 11, 80-755 Gdańsk
tel.: +48 22 350 79 75
e-mail: optimus@optimus2020.pl
Kontakt: Janusz Duda, tel.: 608 696 421
www.printsoftware.pl
www.optimus2020.pl

OPtimus POlska tO firma sPecjalizująca się we wdrażaniu systemÓw mis Oraz innych
systemÓw POligraficznych. W naszej ofercie: n Optimus Dash (MIS) n Optimus Cloud (web2print)
n pdfToolbox n FileTrain (workﬂow) n tFLOW n ColorAnt / ZePrA / CoPrA n IMP n IC3D n ScanProof.
krótka charakterystyka systemów: Optimus dash mis – skierowany do wszelkiego typu drukarń i zakładów produkcji opakowań, a w szczególności rozwijającego się rynku cyfrowego; zintegrowany z Dash
MIS system web2print Optimus cloud oraz Optimus cloud mobile – narzędzie codziennej pracy dla
mobilnych przedstawicieli handlowych lub sieci partnerskiej. w ofercie również rozwiązania ﬁrmy callas:
pdftoolbox pozwalający na automatyzację korekty plików PDF; unikatowy system impozycyjny (imP);
color management (colorant); prooﬁng 3D dla opakowań (IC3D); zaawansowany workﬂow (filetrain);
system przesyłu i akceptacji plików do produkcji (tFLOW). szczegóły na stronie www.printsoftware.pl

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doradzimy,
jak skutecznie zoptymalizować procesy w Państwa ﬁrmie
z wykorzystaniem nowoczesnych systemów mis/erP oraz wOrkflOw PrePress.
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

n

n

Nasze systemy mis/erP zostały zaprojektowane tak, aby wspierać różnorodne potrzeby drukarń
z obszaru Web2Print, produkcji opakowań i wielkiego formatu począwszy od pozyskania klienta,
planowania i zarządzania produkcją aż po szczegółowe analizy biznesowe w module Business
Intelligence.
Z systemem screen equiOs wOrkflOw osiągną Państwo optymalizację procesów przygotowania
produkcji cyfrowej oraz CtP.

sistrade jest OgÓlnOświatOwym dOstawcą
zintegrOwanych infOrmatycznych systemÓw klasy erP/mis
dla branży POligraficznej Oraz OPakOwaniOwej.

p

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

System jest oparty na technologii www, dostęp do niego odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę
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, zarządzania produkcją,
moduł bezpośredniego zbierania danych z maszyn produkcyjnych, planowania, kontroli jakości,
zarządzania ruchem, zarządzania energią oraz moduł zakupowo-magazynowy.

XEROX pOlSka Sp. Z O.O.
ul. Łopuszańska 95, 02-220 Warszawa

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).

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

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.

„Podstawowym celem druku przemysłowego
nie jest dostarczanie komunikatu promocyjnego.
Druk przemysłowy to rodzaj druku, który stanowi część
procesu produkcyjnego, nadaje cech funkcjonalnych
produktowi, poprawia jego wygląd lub służy dekoracji.”
Marcus Timson
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