
poLigraFika 2/201934

mis, workFLow, oprogramowaniE i monitory graFiCznE dLa prEprEss REKlAMA

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 korzy-
stają 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

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

kontakt: Alexandra Szaforska
+48 785 009 700, szaforska@iscicero.pl

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. 

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.

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

EFi do star cza fir mom z bran ży po li gra ficz no -opa ko wa nio wej in te li gent ne, zin te gro wa ne i zauto ma -
ty zo wa ne opro gra mo wa nie, stwo rzo ne w ce lu zwięk sze nia przej rzy sto ści pro wa dzo nej dzia łal no ści,
zop ty ma li zo wa nia pro ce sów, zre du ko wa nia in ge ren cji, wy kre owa nia no wych źró deł przy cho dów, 
po pra wie nia cał ko wi tej wy daj no ści oraz wzro stu ren tow no ści.
Od dru kar ni cy fro wej, przez ety kie to wą, po wie lo za kła do we, mię dzy na ro do we przed się bior stwa po li gra -
ficz ne, pu bli ka cyj ne, opa ko wa nio we i z bran ży tek tu ry fa li stej – każ dej or ga ni za cji EFI ofe ru je de dy ko wa ne
roz wią za nia, któ re po mo gą osią gnąć do sko na łe re zul ta ty po przez re duk cję kosz tów i wzrost wy daj no ści.
EFi Cor ru ga tEd su itE jest roz wią za niem MIS/ERP prze zna czo nym dla pro du cen tów opa ko wań z tek tu -
ry fa li stej; EFi ra dius – dla opa ko wań gięt kich, kar to nów, pro du cen tów ety kiet; print FLow to kom po -
nent za awan so wa ne go pla no wa nia pro duk cji, in te gro wa ny w ist nie ją cych śro do wi skach. 

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

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!
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mastErapps oFErujE oprogramowaniE 
do prowadzEnia sprzEdaży, zarządzania zamówiEniami oraz produkCją.
Nasz za awan so wa ny kal ku la tor bie rze pod uwa gę ca łe za ple cze pro duk cyj ne, zde fi nio wa ne przez 
dru kar nię. Dzię ki te mu fir ma ma wgląd w do kład ne kosz ty pro duk cji, a sys tem ge ne ru je od po wied nie
ra por ty. Obej mu ją one wy dat ki i zy ski, za rów no z pra cy po szcze gól nych ma szyn, jak i wy ko ny wa nych
przez pra cow ni ków za dań. Do dat ko wo pro gram roz li cza czas pra cy pra cow ni ków, co prze kła da się
na spraw niej sze za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi.
Za sto so wa ne w sys te mie al go ryt my roz kła da ją pra cę na pro duk cji z uwzględ nie niem obec nych wa run -
ków prze ro bo wych oraz ob cią że nia ma szyn, mi ni ma li zu jąc prze sto je. Do dat ko wo sys tem ge ne ru je 
dia gram Gant ta, aby ca ły pro ces był mak sy mal nie in tu icyj ny.

mastEraPPs
ul. Zakręt 13, 30-245 Kraków
Artur Jankowski
tel. kom.: +48 509 586 959
biuro@masterapps.pl
www.masterapps.pl

jEstEŚmy autoryzowanym dystrybutorEm oprogramowania onyx grapHiCs. 

Oprogramowanie to jest najlepszym rozwiązaniem dostępnym obecnie na rynku do zarządzania drukarkami
wielkoformatowymi. Moduły ONYX Hub oraz ColorCheck™ pozwalają na sprawne zarządzanie plikami
oraz kontrolę kolorów zgodnie ze standardami G7 i Fogra. 
Oprogramowanie jest dostępne w kilku wersjach. Dla małych przedsiębiorstw (RIPCenter), średniej wielkości
(PosterShop oraz ProductionHouse), skupiających się na produkcji tekstylnej (Textile), jak również
przemysłowych producentach (Thive). 
25-letnie doświadczenie w zakresie przetwarzania obrazu daje gwarancję wysokiej jakości wydruków.
Płynny przepływ danych oraz powtarzalność pozwalają zmniejszyć ryzyko błędów w druku.

JEtPol.Pl s.C. 
ul. Jeżynowa 14/14A
70-892 Szczecin
tel.: 696 216 718, 607 681 993
e-mail: jetpol@jetpol.pl

www.jetpol.pl 
www.sklep.jetpol.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

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

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

mnumi to systEm wEb to print wyspECjaLizowany w produkCji 
pErsonaLizowanyCH Fotoproduktów oraz wydruków CyFrowyCH i wiELkoFormatowyCH.

mnu mi skła da się z trzech mo du łów. Pierw szy to Edy tor on li ne – po zwa la jący na przyj mo wa nie 
za mó wień ty pu fo to ka len da rze, fo to al bu my i do wol ne in ne fo to pro duk ty. Dru gi to skLEp zin te gro -
wa ny z Word pres sem – umoż li wia ją cy za ma wia nie do wol nych pro duk tów po li gra ficz nych i two rze nie
na wet skom pli ko wa nych wy cen on li ne. Ostat ni mo duł to pa nEL, słu żą cy do za rzą dza nia za mó wie nia mi
we wnątrz dru kar ni za rów no ty mi po cho dzą cy mi ze skle pu in ter ne to we go, jak i wszyst ki mi in ny mi 
zle ce nia mi bę dą cy mi w pro duk cji.

WEB TO PRINT SOLUTIONS

koniCa minoLta 
businEss soLutions poLska sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
tel.: 22 560 33 00
e-mail: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

ko ni Ca mi noL ta – do staw Ca opro gra mo wa nia aC Cu rio pro FLux
aC Cu rio pro FLux to opro gra mo wa nie, któ re uspraw ni pracę Dru kar ni / Cen tral ne go Punk tu Dru ku.
Po szcze gól ne mo duły te go opro gra mo wa nia po zwa lają na kom plek so we przy go to wa nie do dru ku, au -
to ma ty za cję wszyst kich pro ce sów związa nych z dru kiem i za mó wie nia mi, two rze nie grup ro bo czych oraz
re ali zo wa nie za mó wień składa nych przez sklep in ter ne to wy (web to print).
aC Cu rio pro FLux Es sEn tiaL to opro gra mo wa nie prze zna czo ne do wy ko rzy sty wa nia w sys te mie 
Ma ke -Re ady i au to ma ty za cji pro fe sjo nal ne go cy klu dru ko wa nia.
Na rzę dzie to jest prze zna czo ne do działów re pro gra fii, dru ku i we wnętrz nych punk tów dru ku w in sty -
tu cjach pu blicz nych, uni wer sy te tach i kor po ra cjach oraz udo stęp nia na rzę dzie do zmniej sza nia kosz -
tów i zwięk sza nia zwro tów z in we sty cji. klu czo we na rzę dzie do opty ma li za cji pro ce su dru ko wa nia.
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tl-DEsIgn 
tomasZ lEwanDowskI
ul. Kosynierów 79C/53
84-230 Rumia

tel.: 502-330-298
e-mail: tldesign@tldesign.pl
www.tldesign.pl

program tL-karton jEst skiErowany do Firm, którE zajmują się projEktowaniEm oraz
pro duk Cją opa ko wań. Po zwa la szyb ko i ła two za pro jek to wać opa ko wa nie, wy bie ra jąc je den ze
174 wzo rów opakowań. Użytki można rozmieścić na arkuszu. Program pozwala narysować własną siatkę
oraz zmodyfikować tę wygenerowaną przez program. Gotowy projekt możemy wyeksportować do
formatu „dxf”, „hpg” lub „cf2”. Można wstawić mostki na nożach i automatycznie narysować deskę
wykrojnika wraz z wymaganymi otworami montażowymi. Jest też moduł kompleksowej wyceny produkcji.

program Caas jEst skiErowany do produCEntów opakowań. Pozwala zbudować bazę klientów,
zleceń, tektury oraz maszyn. Użytkownik może sprawdzić status zleceń, statystykę wydajności maszyn
i obrotów firmy.

Od 2004 r. two rzy my sys tem work ma na gEr (ERP pro ce so wy). Umoż li wia on skon fi gu ro wa nie prze bie -
gu pro ce su pro duk cyj ne go, uwzględ niając zu ży wa nie się za so bów pra cy i su row ców oraz po wsta wa nie 
pół pro duk tów i pro duk tów. Moż li we jest stwo rze nie peł nej ma py wszyst kich ope ra cji. W ich trak cie zu ży -
wa ne są su row ce i au to ma tycz nie two rzo ne są do ku men ty MM - MM+ RW i PW. Moż li we jest zbu do wa -
nie pro fi li pro duk cyj nych, z któ rych po wsta ją kal ku la cje kosz tu wy two rze nia, a na stęp nie au to ma tycz nie
kar ta tech no lo gicz na wy ro bu z po dzia łem na gniaz da pro duk cyj ne ze spe cy fi ka cją ma te ria ło wą. Funk cje
pla ni stycz ne au to ma ty zu ją i przy śpie sza ją pro ces kal ku lo wa nia i two rze nia do ku men ta cji wy ro bu. W trak -
cie pro ce su pro duk cji do stęp na jest kal ku la cja umoż li wia ją ca śle dze nie eta pów pro duk cji. Pa ro wa nie do -
ku men tów na ma ga zy nach sta no wisk pro duk cyj nych umoż li wia wy chwy ce nie bra ków na pół pro duk tach
już w trak cie na stęp nej ope ra cji, zna czą co wpły wa jąc na zmniej sze nie ich ilo ści.

XEroX Polska sP. Z o.o. 
ul. Łopuszańska 95, 02-220 Warszawa 

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

opro gra mo wa nia xE rox FrEEFLow umoż li wia ją bu do wę kom plet ne go sys te mu dru ku i ob słu gi prac
w dru kar niach i fir mach pra cu ją cych z du żą ilo ścią do ku men tów.

FrEEFLow Co rE – po zwa la na bu do wę au to ma tycz ne go work flow z za awan so wa nym pre fli gh tem, 
im pozy cją, do da wa niem ko dów, ro uto wa niem prac po zwa la jąc na za awan so wa ną in te gra cję z ze wnętrz -
ny mi sys te ma mi przez API; xE rox xmpiE storEFLow – in ter ne to wy sys tem przyj mo wa nia i ob słu gi
za mó wień ty pu Web -to -Print; FrEEFLow out put ma na gEr – zwięk sza wy daj ność i pro duk tyw ność
dzię ki cen tra li za cji za rzą dza nia zle ce nia mi; xE rox® FrEEFLow® di gi taL pu bLi sHEr – two rzy in te rak -
tyw ne pu bli ka cje elek tro nicz ne; FrEEFLow ma kE rE ady – uła twia eta py przy go to wa nia dru ku dzię ki
na rzę dziu WY SI WYG; Vi su itE – per so na li zu je i za bez pie cza wy dru ki.

tIsoFt
Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
tel.: 52 35 33 272
tel. kom.: 605658447
info@tisoft.com.pl
www.tisoft.com.pl

naj now sza sE ria 
pLo tE rów pła skiCH Ca non 
––––––––––

Ca non za pre zen to wał no wą se rię plo te -

rów pła skich Océ Ari zo na 1300 do pro duk cji

śred nich na kła dów ozna ko wań i ma te ria łów

gra ficz nych. 

Ofe ru jąc pręd kość dru ko wa nia do

52,8 m2/h, no we plo te ry z se rii Océ Ari zo -

na 1300 są prze zna czo ne dla do staw ców

usług dru ku pro du ku ją cych rocz nie na wet

do 15 000 m2 gra fik. W skład no wej se rii plo -

te rów wcho dzi aż 6 mo de li. Klien ci mo gą

wy bie rać spo śród 3 mo de li GT (Océ Ari zo -

na 1340 GT, 1360 GT, 1380 GT) o po wierzch -

ni sto łu 1,25x2,5 m lub 3 więk szych mo de li

o wy mia rach sto łu 2,5x3,08 m XT (Océ Ari -

zo na 1340 XT, 1360 XT, 1380 XT).

Plo te ry Ari zo na 1300 to pierw sze urzą dze -

nia pła skie Océ wy po sa żo ne w opcję utwar -

dza nia lED. W no wej se rii wy ko rzy sta no tak -

że in no wa cyj ne opro gra mo wa nie Océ Ari zo na

Xpert, au to ma ty zu ją ce wy ko ny wa nie zło żo -

nych za dań, w tym pro duk cję ma te ria łów wie -

lo war stwo wych oraz prac wy ma ga ją cych

pod dru ku, dzię ki cze mu pli ki pro duk cyj ne są

go to we jesz cze szyb ciej. In tu icyj ne opro gra -

mo wa nie prze cho wu je plik go to wy do dru ku.

No we urzą dze nia to rów nież pierw sze

plo te ry Ca non wy ko rzy stu ją ce opro gra mo -

wa nie Océ Re mo te Se rvi ce w ce lu mak sy ma -

li za cji cza su pra cy i sta łe go wspar cia tech -

nicz ne go. Dzię ki te mu na rzę dziu klien ci

mo gą jesz cze le piej mo ni to ro wać bie żą ce

zu ży cie atra men tu i licz bę wy dru ków, a tak -

że do pa so wać za kres wspar cia ser wi so we go

do in dy wi du al nych po trzeb biz ne so wych.

Sprze daż urzą dzeń roz pocz ęła się w lu -

tym br.

Opra co wa no na pod sta wie 

in for ma cji fir my Ca non

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

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doradzimy, 
jak skutecznie zoptymalizować procesy w Państwa firmie 
z wykorzystaniem nowoczesnych systemów mis/Erp oraz workFLow prEprEss.

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.

n Z systemem sCrEEn Equios workFLow osiągną Państwo optymalizację procesów przygotowania
produkcji cyfrowej oraz CtP.


