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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. Królowej Marysieńki 50A
02-954 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.

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

efi dostarcza ﬁrmom z branży poligraﬁczno-opakowaniowej inteligentne, zintegrowane i zautomatyzowane oprogramowanie, stworzone w celu zwiększenia przejrzystości prowadzonej działalności,
zoptymalizowania procesów, szybkiej wymiany informacji, 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.

Monika Nojszewska
tel. kom.: +48 500 415 113
Monika.Nojszewska@eﬁ.com

firMa heidelberg oferuje w Pełni zintegrowany,
Modułowy systeM Prinect do zarządzania ProcesaMi
i kontroli kosztów w drukarni.
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

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.

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

MyPrint to systeM zarządzania Produkcją w firMie.
oferujemy oprogramowanie klasy Mis/Mes umożliwiające sprawną komunikację. Usprawniamy i wspomagamy sprzedaż, obsługę klienta, zarządzanie zleceniami i planowanie produkcji, obsługę magazynową wraz z kontrolą, koordynację i optymalizację operacji wykonywanych w magazynie przy użyciu
modułu WMS, obsługę wysyłek i integrację z dostępnymi ﬁrmami kurierskimi.
Bez wsparcia nowoczesnych systemów bazodanowych, dostarczających precyzyjnych informacji na
czas, można narazić się na wzrost kosztów i utratę zysków. Dlatego stworzyliśmy elastyczne narzędzie,
które dostosowujemy do wymagań procesów naszych klientów, a duża ilość modułów pozwala dopasować precyzyjne rozwiązanie dla każdej ﬁrmy. Praktycy z ponad 20-letnim doświadczeniem w planowaniu i zarządzaniu produkcją zapraszają do kontaktu! więcej na myprint.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 software solutions to ﬁrma specjalizująca się we wdrażaniu systemów Mis oraz innych systemów poligraﬁcznych: n Optimus Dash (MIS) n VoluPack (ERP/MIS) n Direct Planning (planowanie)
n Global Vision n pdfToolbox n FileTrain (workﬂow) n OnPrintShop n IMP n IC3D.
optimus dash Mis – skierowany do wszelkiego typu drukarń i zakładów produkcji opakowań, a w szczególności rozwijającego się rynku cyfrowego; VoluPack – najbardziej zaawansowany system ERP/MIS dla producentów tektury falistej i papieru oraz opakowań (tektura falista i lita); direct Planning – niezwykle przyjazny
system planowania produkcji. W ofercie również rozwiązania ﬁrmy globalVision profesjonalny system inspekcji poprawności plików i druku; onPrintshop popularny system web2print z super edytorem produktów on-line; pdftoolbox automatyzujący preﬂight i korekty plików PDF; unikatowy system impozycyjny iMP; prooﬁng 3D dla opakowań ic3d; zaawansowany workﬂow filetrain i inne. Szczegóły: www.printsoftware.pl.

sistrade jest ogólnoświatowyM dostawcą
zintegrowanych inforMatycznych systeMów klasy erP/Mis
dla branży Poligraficznej oraz oPakowaniowej.
SISTRADE POLAND
Aleja Niepodległości 69
02-626 Warszawa
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com
www.sistrade.com
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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.
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oferujeMy nowoczesne narzędzia wsPoMagające zarządzanie dla Małych i średnich firM
(BOK, kosztorysowanie, DTP, produkcja, magazyny). Wspieramy zarówno analizy przedwdrożeniowe,
jak i samo wdrożenie. Dostarczamy kompletną metodologię (audyty, szkolenia, certyﬁkację, oprogramowanie) umożliwiającą automatyzację zarządzania. Dostarczane narzędzia i usługi umożliwiają przejście
od analizy potrzeb, przez wdrożenie systemu i rejestrację zdarzeń do analiz BI. Nasze produkty podnoszą
rentowność i stopień organizacji przedsiębiorstw oraz umożliwiają pracę zdalną. Możliwe są wdrożenia
częściowe. Stosujemy elastyczny system płatności.
Dzięki zastosowaniu zdalnego systemu szkoleń http://learning.workmanager.pl znacznie obniżamy koszt
wdrożeń. Integrujemy nasze oprogramowanie z już istniejącym w ﬁrmie.
Zapraszamy na naszą stronę http://tisoft.com.pl.

tl-karton – program pozwala szybko zaprojektować opakowanie wybierając 1 ze 190 wzorów. Użytki można rozmieścić na arkuszu. Program pozwala narysować własną siatkę lub zmodyﬁkować wygenerowaną.
Eksport do formatów .dxf, .hpg, .cf” i .svg. Można wstawić mostki na nożach i automatycznie narysować
deskę wykrojnika z otworami montażowymi. W wykrojniku rotacyjnym program może sam wstawić noże
dzielące odpad na kawałki o podanej wielkości. Jest też moduł kompleksowej wyceny produkcji.
tl-Pallet – to narzędzie, które pomaga optymalnie rozłożyć pudła na palecie. Użytkownik podaje wymiary zewnętrzne pudła oraz wymiary palety. Zmieniając którykolwiek z parametrów program w ułamku sekundy przelicza ilość pudeł mieszczących się na palecie i przedstawia układ w rzucie izometrycznym.
caas – program skierowany do producentów opakowań. Pozwala zbudować bazę klientów, zleceń, tektury oraz maszyn. Użytkownik może sprawdzić status zleceń, statystykę wydajności maszyn, obrotów ﬁrmy.

nowy docucutter dc-618 duPlo

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

TL-DESIGN
TOMASZ LEWANDOWSKI
ul. Kosynierów 79C/53
84-230 Rumia

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

Dzięki zastosowanemu w urządzeniu oprogramowaniu Fiery Im-

––––––––––

pose użytkownik – jak podkreśla Duplo – może zaoszczędzić na-

Firma Duplo poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty

wet 70 proc. czasu poprzez automatyzację procesów związanych

nowego, w pełni automatycznego, wielozadaniowego urządzenia

z impozycją. Spośród dostępnych w urządzeniu może użyć szablonów

do wykańczania – Docucutter DC-618. To – jak podaje producent –

impozycji Duplo dla Fiery Impose. Może również tworzyć niestandar-

dwukrotnie szybszy następca popularnego modelu DC-616Pro, pręd-

dowe szablony w oprogramowaniu PC Controller, a następnie impor-

kościowo zbliżony do wysokoprodukcyjnego modelu DC-646iPro; oba

tować je do Fiery Impose, gdzie zobaczy podgląd impozycji z liniami

cieszą się dużą popularnością na całym świecie, również w Polsce. Mo-

cięcia, bigowania, kodami kreskowymi i znacznikami.

dułowa budowa nowego urządzenia pozwala użytkownikom rozbudo-

Automatyczna impozycja – jak podkreśla Duplo – gwarantuje nie

wywać je (o moduły do perforacji, mikroperforacji fragmentarycznej,

tylko oszczędność czasu, ale również zmniejsza ryzyko wystąpienia

które są programowane z poziomu komputera) w zależności od po-

błędów ludzkich oraz przyspiesza realizację zleceń.

trzeb, co ma nadać inwestycji elastyczny charakter.

Oprócz standardowych DC-618 posiada też specjalne moduły,

DC-618 to w pełni automatyczne rozwiązanie do obsługi wydru-

w które w zależności od potrzeb drukarni może zostać doposażona

ków cyfrowych (o gramaturze do 400 g/m2), krótkich serii i zmiennych

maszyna. Ręcznie ustawiany moduł perforacji i bigowania wzdłuż-

nakładów. Jest kompaktowym urządzeniem, które w jednym przebie-

nego pozwala na wykonanie tych operacji wzdłużnie na całej długo-

gu wykonuje 6 cięć wzdłużnych, 30 poprzecznych i 20 bigowań. Pra-

ści arkusza. Moduł automatycznych narzędzi wzdłużnych, działają-

cuje z prędkością do 23 ark./min w zależności od aplikacji. Dedyko-

cych fragmentami i po całości, pozwala na szybkie zaprogramowanie

wane jest produkcji różnego rodzaju materiałów na żądanie – od

kuponów. Moduł perforacji poprzecznej umożliwia z kolei wielokrotne

wizytówek, poprzez karty okolicznościowe, zaproszenia, pocztówki,

wykonanie perforacji fragmentarycznej i całościowej w poprzek

perforowane lub odrywane kupony, foldery, karty menu, winietki i wie-

arkusza. Boczny nadmuch powietrza usprawnia natomiast pobieranie

le innych, na okładkach kończąc. DC-618 jest wyposażony w krążko-

długich i ciężkich arkuszy.

we noże tnące, gilotynę i listwę bigującą z regulacją głębokości.

Nadrukowane kody kreskowe są odczytywane w urządzeniu DC-

Wraz z opcjami do perforacji i bigowania wzdłużnego urządzenie

-618 przez specjalną kamerę. W ślad za tym automatycznie zostaje

oferuje możliwości kilku urządzeń w jednym zintegrowanym systemie,

przywołane zadanie z parametrami konkretnej pracy i w ten sposób

który wspiera nowe oprogramowanie PC Controller, usprawniające

uruchamiany jest proces produkcji. Dzięki znacznikowi pasowania

produkcję. Jak zapewnia producent, jest ono intuicyjne i proste w ob-

urządzenie automatycznie koryguje przesunięcia obrazu względem

słudze, co sprawia, że do pracy z nim można delegować dowolną oso-

arkusza, wzdłuż i w poprzek arkusza, co pozwala zautomatyzować

bę. Co więcej, podobnie jak w poprzednich modelach, w Duplo DC-618

produkcję.

można programować nieograniczoną liczbę nowych zadań i w dowolnym momencie zmieniać ustawienia w dotychczas zapisanych pracach.
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