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Mis, workflow, oPrograMowanie i Monitory graficzne dla PrePress REKlAMA

CICERO STAPRO GROUP S.R.O.
Pernštýnské nám. 51
CZ-53002 Pardubice

ul. Królowej Marysieńki 50A
02-954 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.

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, szybkiej wymiany informacji, 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. 

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

PRINT SOFTWARE 
SOLUTIONS SP. Z O.O.
Al. Grunwaldzka 56/202
80-241 Gdańsk
tel.: +48 22 350 79 75
optimus@optimus2020.pl

Janusz Duda, 608 696 421
www.printsoftware.pl
www.optimus2020.pl

Print so ftwa re so lu tions to fir ma spe cja li zu ją ca się we wdra ża niu sys te mów Mis oraz in nych sys -
te mów po li gra ficz nych: n Opti mus Dash (MIS) n VoluPack (ERP/MIS) n Di rect Plan ning (pla no wa nie)
n Glo bal Vi sion n pdfToolbox n FileTrain (work flow) n OnPrintShop n IMP n IC3D.
opti mus dash Mis – skie ro wa ny do wszel kie go ty pu dru karń i za kła dów pro duk cji opa ko wań, a w szcze gól -
no ści roz wi ja ją ce go się ryn ku cy fro we go; VoluPack – naj bar dziej za awan so wa ny sys tem ERP/MIS dla pro du -
cen tów tek tu ry fa li stej i pa pie ru oraz opa ko wań (tek tu ra fa li sta i li ta); di rect Plan ning – nie zwy kle przy ja zny
sys tem pla no wa nia pro duk cji. W ofer cie rów nież roz wią za nia fir my globalVision pro fe sjo nal ny sys tem in spek -
cji po praw no ści pli ków i dru ku; onPrintshop po pu lar ny sys tem web2print z su per edy to rem pro duk tów on -
-li ne; pdftoolbox au to ma ty zu ją cy pre fli ght i ko rek ty pli ków PDF; uni ka to wy sys tem im po zy cyj ny iMP; pro o-
fing 3D dla opa ko wań ic3 d; za awan so wa ny work flow fi le tra in i in ne. Szcze gó ły: www.print so ftwa re.pl.

SISTRADE POLAND
Aleja Niepodległości 69
02-626 Warszawa
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com
www.sistrade.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 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.

MyPrint to sys teM za rzą dza nia Pro duk cją w fir Mie.
ofe ru je my opro gra mo wa nie kla sy Mis/Mes umoż li wia ją ce spraw ną ko mu ni ka cję. Uspraw nia my i wspo -
ma ga my sprze daż, ob słu gę klien ta, za rzą dza nie zle ce nia mi i pla no wa nie pro duk cji, ob słu gę ma ga zy -
no wą wraz z kon tro lą, ko or dy na cję i opty ma li za cję ope ra cji wy ko ny wa nych w ma ga zy nie przy uży ciu
mo dułu WMS, ob słu gę wy sy łek i in te gra cję z do stęp ny mi fir ma mi ku rier ski mi.
Bez wspar cia no wo cze snych sys te mów ba zo da no wych, do star cza ją cych pre cy zyj nych in for ma cji na
czas, moż na na ra zić się na wzrost kosz tów i utra tę zy sków. Dla te go stwo rzy li śmy ela stycz ne na rzę dzie,
któ re do sto so wu je my do wy ma gań pro ce sów na szych klien tów, a du ża ilość mo du łów po zwa la do pa -
so wać pre cy zyj ne roz wią za nie dla każ dej fir my. Prak ty cy z po nad 20-let nim do świad cze niem w pla -
no wa niu i za rzą dza niu pro duk cją za pra sza ją do kon tak tu! wię cej na my print.pl

MYPRINT.PL SP. Z O.O.
ul. Sielska 17a
60-129 Poznań
biuro: ul. Kolejowa 171
62-052 Komorniki
tel.: +48 601 939 082,
tel.: +48 605 176 761
e-mail: myprint@myprint.pl
www.myprint.pl
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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

tl -kar ton – pro gram po zwa la szyb ko za pro jek to wać opa ko wa nie wy bie ra jąc 1 ze 190 wzo rów. Użyt ki moż -
na roz mie ścić na ar ku szu. Pro gram po zwa la na ry so wać wła sną siat kę lub zmo dy fi ko wać wy ge ne ro wa ną.
Eks por t do for ma tów .dxf, .hpg, .cf” i .svg. Moż na wsta wić most ki na no żach i au to ma tycz nie na ry so wać
de skę wy kroj ni ka z otwo ra mi mon ta żo wy mi. W wy kroj ni ku ro ta cyj nym pro gram mo że sam wsta wić no że
dzie lą ce od pad na ka wał ki o po da nej wiel ko ści. Jest też mo duł kom plek so wej wy ce ny pro duk cji.
tl -Pal let – to na rzę dzie, któ re po ma ga opty mal nie roz ło żyć pu dła na pa le cie. Użyt kow nik po da je wy mia -
ry ze wnętrz ne pu dła oraz wy mia ry pa le ty. Zmie nia jąc któ ry kol wiek z pa ra me trów pro gram w ułam ku se -
kun dy prze li cza ilość pu deł miesz czą cych się na pa le cie i przed sta wia układ w rzu cie izo me trycz nym.
ca as – pro gram skie ro wa ny do pro du cen tów opa ko wań. Po zwa la zbu do wać ba zę klien tów, zle ceń, tek tu -
ry oraz ma szyn. Użyt kow nik mo że spraw dzić sta tus zle ceń, sta ty sty kę wy daj no ści ma szyn, ob ro tów fir my.

ofe ru je My no wo cze sne na rzę dzia wsPo Ma ga ją ce za rzą dza nie dla Ma łych i śred nich firM
(BOK, kosz to ry so wa nie, DTP, pro duk cja, ma ga zy ny). Wspie ra my za rów no ana li zy przed wdro że nio we, 
jak i sa mo wdro że nie. Do star cza my kom plet ną me to do lo gię (au dy ty, szko le nia, cer ty fi ka cję, opro gra mo -
wa nie) umoż li wia ją cą au to ma ty za cję za rzą dza nia. Do star cza ne na rzę dzia i usłu gi umoż li wia ją przej ście
od ana li zy po trzeb, przez wdro że nie sys te mu i re je stra cję zda rzeń do ana liz BI. Na sze pro duk ty pod no szą
ren tow ność i sto pień or ga ni za cji przed się biorstw oraz umoż li wia ją pra cę zdal ną. Moż li we są wdro że nia
czę ścio we. Sto su je my ela stycz ny sys tem płat no ści.
Dzię ki za sto so wa niu zdal ne go sys te mu szko leń http://le ar ning.work ma na ger.pl znacz nie ob ni ża my koszt
wdro żeń. In te gru je my na sze opro gra mo wa nie z już ist nie ją cym w fir mie. 
Za pra sza my na na szą stro nę http://ti soft.com.pl.

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

nowy docucutter dc-618 duPlo
––––––––––

Fir ma Du plo po in for mo wa ła o wpro wa dze niu do swo jej ofer ty

no we go, w peł ni au to ma tycz ne go, wie lo za da nio we go urzą dze nia

do wy kań cza nia – Do cu cut ter DC -618. To – jak po da je pro du cent – 

dwu krot nie szyb szy na stęp ca po pu lar ne go mo de lu DC -616Pro, pręd -

ko ścio wo zbli żo ny do wy so ko pro duk cyj ne go mo de lu DC -646iPro; oba

cie szą się du żą po pu lar no ścią na ca łym świe cie, rów nież w Pol sce. Mo -

du ło wa bu do wa no we go urzą dze nia po zwa la użyt kow ni kom roz bu do -

wy wać je (o mo du ły do per fo ra cji, mi kro per fo ra cji frag men ta rycz nej,

któ re są pro gra mo wa ne z po zio mu kom pu te ra) w za leż no ści od po -

trzeb, co ma nadać in we sty cji ela stycz ny cha rak ter. 

DC -618 to w peł ni au to ma tycz ne roz wią za nie do ob słu gi wy dru -

ków cy fro wych (o gra ma tu rze do 400 g/m2), krót kich se rii i zmien nych

na kła dów. Jest kom pak to wym urzą dze niem, któ re w jed nym prze bie -

gu wy ko nu je 6 cięć wzdłuż nych, 30 po przecz nych i 20 bi go wań. Pra -

cu je z pręd ko ścią do 23 ark./min w za leż no ści od apli ka cji. De dy ko-

wa ne jest pro duk cji róż ne go ro dza ju ma te ria łów na żą da nie – od

wi zy tó wek, po przez kar ty oko licz no ścio we, za pro sze nia, pocz tów ki,

per fo ro wa ne lub od ry wa ne ku po ny, fol de ry, kar ty me nu, wi niet ki i wie -

le in nych, na okład kach koń cząc. DC -618 jest wy po sa żo ny w krąż ko -

we no że tną ce, gi lo ty nę i li stwę bi gu ją cą z re gu la cją głę bo ko ści.

Wraz z opcja mi do per fo ra cji i bi go wa nia wzdłuż ne go urzą dze nie

ofe ru je moż li wo ści kil ku urzą dzeń w jed nym zin te gro wa nym sys te mie,

któ ry wspie ra no we opro gra mo wa nie PC Con trol ler, uspraw nia ją ce

pro duk cję. Jak za pew nia pro du cent, jest ono in tu icyj ne i pro ste w ob -

słu dze, co spra wia, że do pra cy z nim moż na de le go wać do wol ną oso -

bę. Co wię cej, po dob nie jak w po przed nich mo de lach, w Du plo DC -618

moż na pro gra mo wać nie ogra ni czo ną licz bę no wych za dań i w do wol -

nym mo men cie zmie niać usta wie nia w do tych czas za pi sa nych pra cach. 

Dzię ki za sto so wa ne mu w urzą dze niu opro gra mo wa niu Fie ry Im -

po se użyt kow nik – jak pod kre śla Du plo – mo że za osz czę dzić na -

wet 70 proc. cza su po przez au to ma ty za cję pro ce sów zwią za nych

z im po zy cją. Spo śród do stęp nych w urzą dze niu mo że użyć sza blo nów

im po zy cji Du plo dla Fie ry Im po se. Mo że rów nież two rzyć nie stan dar -

do we sza blo ny w opro gra mo wa niu PC Con trol ler, a na stęp nie im por -

to wać je do Fie ry Im po se, gdzie zo ba czy pod gląd im po zy cji z li nia mi

cię cia, bi go wa nia, ko da mi kre sko wy mi i znacz ni ka mi.

Au to ma tycz na im po zy cja – jak pod kre śla Du plo – gwa ran tu je nie

tyl ko oszczęd ność cza su, ale rów nież zmniej sza ry zy ko wy stą pie nia

błę dów ludz kich oraz przy spie sza re ali za cję zle ceń.

Oprócz stan dar do wych DC -618 po sia da też spe cjal ne mo du ły,

w któ re w za leż no ści od po trzeb dru kar ni mo że zo stać do po sa żo na

ma szy na. Ręcz nie usta wia ny mo duł per fo ra cji i bi go wa nia wzdłuż -

ne go po zwa la na wy ko na nie tych ope ra cji wzdłuż nie na ca łej dłu go -

ści ar ku sza. Mo duł au to ma tycz nych na rzę dzi wzdłuż nych, dzia ła ją -

cych frag men ta mi i po ca ło ści, po zwa la na szyb kie za pro gra mo wa nie

ku po nów. Mo duł per fo ra cji po przecz nej umoż li wia z kolei wielokrotne

wykonanie perforacji fragmentarycznej i całościowej w poprzek

arkusza. Boczny nadmuch powietrza usprawnia natomiast pobieranie

długich i ciężkich arkuszy.

Na dru ko wa ne ko dy kre sko we są od czy ty wa ne w urzą dze niu DC -

-618 przez spe cjal ną ka me rę. W ślad za tym au to ma tycz nie zo sta je

przy wo ła ne za da nie z pa ra me tra mi kon kret nej pra cy i w ten spo sób

uru cha mia ny jest pro ces pro duk cji. Dzię ki znacz ni ko wi pa so wa nia

urzą dze nie au to ma tycz nie ko ry gu je prze su nię cia ob ra zu wzglę dem

ar ku sza, wzdłuż i w po przek ar ku sza, co po zwa la zauto ma ty zo wać

pro duk cję.

Opracowano na podstawie informacji firmy Duplo Polska


