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.

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

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

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

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

EyEC Polska
ul. Platynowa 20, 55-093 Kiełczów
tel.: +48 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl
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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 dedykowane
rozwiązania, które pomogą osiągnąć doskonałe rezultaty poprzez redukcję kosztów i wzrost wydajności.
EFi CorrugatEd suitE jest rozwiązaniem MIS/ERP przeznaczonym dla producentów opakowań z tektury falistej; EFi radius – dla opakowań giętkich, kartonów, producentów etykiet; print FLow to komponent zaawansowanego planowania produkcji, integrowany w istniejących środowiskach.

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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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.

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.

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

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 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

koniCa minoLta – dostawCa oprogramowania aCCurio pro FLux
aCCurio pro FLux to oprogramowanie, które usprawni pracę Drukarni / Centralnego Punktu Druku.
Poszczególne moduły tego oprogramowania pozwalają na kompleksowe przygotowanie do druku, automatyzację wszystkich procesów związanych z drukiem i zamówieniami, tworzenie grup roboczych oraz
realizowanie zamówień składanych przez sklep internetowy (web to print).
aCCurio pro FLux EssEntiaL to oprogramowanie przeznaczone do wykorzystywania w systemie
Make-Ready i automatyzacji profesjonalnego cyklu drukowania.
Narzędzie to jest przeznaczone do działów reprograﬁi, druku i wewnętrznych punktów druku w instytucjach publicznych, uniwersytetach i korporacjach oraz udostępnia narzędzie do zmniejszania kosztów i zwiększania zwrotów z inwestycji. kluczowe narzędzie do optymalizacji procesu drukowania.

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

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

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 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.

poLigraFika 2/2019

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

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

Od 2004 r. tworzymy system work managEr (ERP procesowy). Umożliwia on skonﬁgurowanie przebiegu procesu produkcyjnego, uwzględniając zużywanie się zasobów pracy i surowców oraz powstawanie
półproduktów i produktów. Możliwe jest stworzenie pełnej mapy wszystkich operacji. W ich trakcie zużywane są surowce i automatycznie tworzone są dokumenty MM- MM+ RW i PW. Możliwe jest zbudowanie proﬁli produkcyjnych, z których powstają kalkulacje kosztu wytworzenia, a następnie automatycznie
karta technologiczna wyrobu z podziałem na gniazda produkcyjne ze specyﬁkacją materiałową. Funkcje
planistyczne automatyzują i przyśpieszają proces kalkulowania i tworzenia dokumentacji wyrobu. W trakcie procesu produkcji dostępna jest kalkulacja umożliwiająca śledzenie etapów produkcji. Parowanie dokumentów na magazynach stanowisk produkcyjnych umożliwia wychwycenie braków na półproduktach
już w trakcie następnej operacji, znacząco wpływając na zmniejszenie ich ilości.

tl-DEsIgn
tomasZ lEwanDowskI
ul. Kosynierów 79C/53
84-230 Rumia

program tL-karton jEst skiErowany do Firm, którE zajmują się projEktowaniEm oraz
produkCją opakowań. Pozwala szybko i łatwo zaprojektować opakowanie, wybierając jeden ze
174 wzorów 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.

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

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.

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

oprogramowania xErox FrEEFLow umożliwiają budowę kompletnego systemu druku i obsługi prac
w drukarniach i ﬁrmach pracujących z dużą ilością dokumentów.

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

FrEEFLow CorE – pozwala na budowę automatycznego workﬂow z zaawansowanym preﬂightem,
impozycją, dodawaniem kodów, routowaniem prac pozwalając na zaawansowaną integrację z zewnętrznymi systemami przez API; xErox xmpiE storEFLow – internetowy system przyjmowania i obsługi
zamówień typu Web-to-Print; FrEEFLow output managEr – zwiększa wydajność i produktywność
dzięki centralizacji zarządzania zleceniami; xErox® FrEEFLow® digitaL pubLisHEr – tworzy interaktywne publikacje elektroniczne; FrEEFLow makErEady – ułatwia etapy przygotowania druku dzięki
narzędziu WYSIWYG; Vi suitE – personalizuje i zabezpiecza wydruki.

najnowsza sEria
pLotErów płaskiCH Canon

na 1340 GT, 1360 GT, 1380 GT) o powierzch-

Nowe urządzenia to również pierwsze

ni stołu 1,25x2,5 m lub 3 większych modeli

plotery Canon wykorzystujące oprogramo-

––––––––––

o wymiarach stołu 2,5x3,08 m XT (Océ Ari-

wanie Océ Remote Service w celu maksyma-

Canon zaprezentował nową serię plote-

zona 1340 XT, 1360 XT, 1380 XT).

lizacji czasu pracy i stałego wsparcia tech-

rów płaskich Océ Arizona 1300 do produkcji

Plotery Arizona 1300 to pierwsze urządze-

nicznego. Dzięki temu narzędziu klienci

średnich nakładów oznakowań i materiałów

nia płaskie Océ wyposażone w opcję utwar-

mogą jeszcze lepiej monitorować bieżące

graﬁcznych.

dzania lED. W nowej serii wykorzystano tak-

zużycie atramentu i liczbę wydruków, a tak-

Oferując prędkość drukowania do

że innowacyjne oprogramowanie Océ Arizona

że dopasować zakres wsparcia serwisowego

52,8 m2/h, nowe plotery z serii Océ Arizo-

Xpert, automatyzujące wykonywanie złożo-

do indywidualnych potrzeb biznesowych.

na 1300 są przeznaczone dla dostawców

nych zadań, w tym produkcję materiałów wie-

usług druku produkujących rocznie nawet

lowarstwowych oraz prac wymagających

Sprzedaż urządzeń rozpoczęła się w lutym br.

do 15 000 m2 graﬁk. W skład nowej serii plo-

poddruku, dzięki czemu pliki produkcyjne są

terów wchodzi aż 6 modeli. Klienci mogą

gotowe jeszcze szybciej. Intuicyjne oprogra-

Opracowano na podstawie

wybierać spośród 3 modeli GT (Océ Arizo-

mowanie przechowuje plik gotowy do druku.

informacji firmy Canon
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