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REKlAMA

Firma CICERO z siedzibą w Warszawie jest częścią czeskiej grupy IT STAPRO. CICERO Stapro Group od
ponad 25 lat zajmuje się ciągłym rozwojem, wsparciem oraz implementacją autorskiego specjalistycznego
systemu informatycznego (klasy MIS) dedykowanego branży poligraﬁcznej – MiS cicEro.
Cicero umożliwia wdrożenie wszystkich procesów drukarni do systemu dzięki zastosowaniu m.in. takich
modułów jak: CRM, Komunikacja z klientem, Produkcja, Automatyczne zbieranie danych, Fakturowanie
czy Controlling. dzięki szerokim możliwościom dopasowania i modularnej budowie MiS cicEro może
być używany w każdej drukarni bez względu na jej rozmiar, proﬁl, potrzeby i różne technologie druku.
Doświadczeni konsultanci służą nie tylko swoją wiedzą z zakresu implementacji systemu, ale również
pomocą z zakresu usprawnienia wewnętrznych procesów w drukarni.
Ponad 100 drukarń w czechach, Słowacji i Polsce wykorzystuje możliwości, jakie daje MiS cicEro.

ProducEnt SyStEMów kontroli jakości i zgodności oPakowań
dla branży PoligraFicznEj, FarMacEutycznEj, koSMEtycznEj i FMcg.
Systemy EyeC weryfikują wydrukowane użytki, arkusze i wstęgi: etykiet, kartoników, ulotek i folii.
Weryﬁkacji podlegają: graﬁka, teksty, kolory, kody 1D, kody 2D, zapis Braille’a.
Oferowane systemy zabezpieczają cały proces produkcji, od prepress przez press do postpress.
w ofercie Eyec znajdują się systemy ofﬂine, a także inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka
wstęga, offset arkuszowy i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.

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.

HiFlow SolutionS to globalna ﬁrma informatyczna z siedzibą w Miami i w warszawie specjalizująca
się w rozwoju i wdrażaniu systemów zarządzania w produkcji opakowań, etykiet i w poligraﬁi.

HIFLOW SOLUTIONS
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa, tel.: 22 333 81 81
Office@HiFlowSolutions.pl
www.hiﬂowsolutions.pl

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

Konsultanci i programiści HiFlow Solutions pomogli przez ostatnie 20 lat już ponad 100 producentom
opakowań, etykiet i drukarniom w zwiększaniu ich produktywności i rentowności. HiFlow to system
zarządzania klasy MiS / MES wyposażony w sensory instalowane w maszynach, które umożliwiają
porównanie rzeczywistej produktywności z kalkulacjami ofertowymi. Automatyzuje procesy kalkulacji,
ofertowania oraz przygotowania, planowania i realizacji produkcji, a także magazynowania i logistyki.
HiFlow to elastyczny system dla ﬁrm, które są na tyle specyﬁczne, że żaden gotowy system nie jest
w stanie zaspokoić wszystkich ich potrzeb.

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 n OnPrintShop n IMP n IC3D n Impostrip.
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; systemy impozycyjne impostrip i iMP;
prooﬁng 3D dla opakowań ic3d; workﬂow Filetrain i inne. Szczegóły: www.printsoftware.pl.

PM SOFTWARE
ul. Menueta 26A, 02-827 Warszawa
Kontakt: arkadiusz Szymosz
tel. kom.: +48 602 31 00 11
a.szymosz@pm-solutions.com.pl
www.pm-software.com.pl

PM SoFtwarE – intEgrator i twórca SyStEMów wSPoMagającycH PoligraFię
w zakrESiE autoMatyzacji i zarządzania Produkcją.
Automatyzacja realizowana jest w oparciu o produkty Enfocus Switch, PitStop, callas pdfToolbox, Insoft IMP.
Oferujemy:
n rogler MiS – austriacki system zarządzania produkcją umożliwiający pełną kontrolę kalkulacji,
planowania, produkcji, rozliczenia oraz pełnej analizy biznesowej.
n autoimp – w pełni automatyczny system impozycyjny do integracji z systemami zarządzania MIS.
n PM Preﬂight do sprawdzania, przygotowania i akceptacji przez klienta plików w Web2Print.
n cQc – do kalibracji maszyn offsetowych do ISO oraz ich kontroli – www.ceqce.pl
n Switch ﬂows – automatyzacja przygotowania PDF do druku.
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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.

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

Smart lFP to gwarancja profesjonalnej integracji środowiska produkcyjnego w branży lFP, zapewniając asystę, dobór rozwiązań, szkolenia, optymalizację workﬂow oraz rozwiązania software MIS dla
tych rynków.
jEStEśMy wyłącznyM dyStrybutorEM na PolSkę oPrograMowania EMS MultiPrESS FirMy datalinE Solution – lidera rynku w segmencie branży komunikacji graﬁcznej. ErP, MiS i crM
w jEdnyM oPrograMowaniu – to właśnie wyróżnia oprogramowanie MultiPress. Oprogramowanie,
które jest elastyczne i skalowalne, umożliwia pełną automatyzację procesu produkcyjnego bez utraty
kontroli. MultiPress integruje takie narzędzia jak: CRM, kalkulacje, wyceny, kontrolę plików, zarządzanie
zamówieniami, interaktywne planowanie, śledzenie czasów, walidację online, fakturowanie i monitorowanie ﬁnansowe… czytelnie, intuicyjnie, prosto! wystarczy wybrać niezbędne narzędzia!

SMART LFP SP. Z O.O. S.K
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
Bartosz Chomczyński, tel. kom.: +48 609 490 078
DEMO EXPERIENCE CENTER:+ 48 609 912 719
www.smartlfp.pl

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.

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

PrograM tlkarton to łatwy w obsłudze CAD. Pozwala szybko zaprojektować opakowanie (206 wzorów).
Użytki można rozmieścić na arkuszu. Można dokupić moduł pozwalający na tworzenie własnych rysunków
„od zera” lub modyﬁkowanie rysunków wygenerowanych przez program. W module są zamknięte funkcje
takie jak: rysowanie, przycinanie, obracanie i inne. Eksport do formatu „dxf”, „hpg”, „cf2” i „svg”. Wycena wykrojnika w standardzie. Moduł wykrojników pozwala wstawić mostki na nożach i automatycznie narysować
deskę wykrojnika z wymaganymi otworami montażowymi. W wykrojniku rotacyjnym program może sam wstawić noże dzielące odpad na kawałki o podanej wielkości. Jest też moduł kompleksowej wyceny produkcji.
tlPallEt – pozwala obliczyć ilość opakowań, jaka zmieści się na danej palecie oraz wskazuje ich optymalne ułożenie. Zmieniając którykolwiek z parametrów program przelicza ilość pudeł mieszczących się na palecie oraz przedstawia układ w rzucie izometrycznym. Jest dostępny jako dodatek do programu TlKarton.

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

oPrograMowania XEroX FrEEFlow umożliwiają budowę kompletnego systemu druku i obsługi prac
w drukarniach i ﬁrmach pracujących z dużą ilością dokumentów.

XEROX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Łopuszańska 95, 02-220 Warszawa

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.

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

XProFiS PoligraFia + coMarcH ErP oPtiMa
to dojrzały, zintegrowany system do zarządzania ﬁrmą poligraﬁczną i opakowaniową.
Stosowany w drukarniach offsetowych, cyfrowych, ﬂeksograﬁcznych, wielkoformatowych
i innych oraz przy produkcji opakowań nie tylko kartonowych i tekturowych.
Oprogramowanie ogranicza błędy, pilnuje terminów, usprawnia przepływ danych, poprawia wydajność.
Jego modułowa struktura umożliwia wieloetapowe, niezależne wdrażanie. Atutem rozwiązania są rozbudowane kalkulacje (również on-line) w oparciu o różne metody wyceny.
Cenna jest też szybka, zaawansowana, automatyczna i kontrolowana optymalizacja planowania produkcji.
naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę związaną z doradztwem, wdrożeniem i wsparciem
oraz wieloletnie doświadczenie w branży.
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tel.: 502-330-298
e-mail: tldesign@tldesign.pl
www.tldesign.pl

X PROFIS SP. Z O.O. SP.K.
ul. Rodzinna 9a, 53-029 Wrocław
tel.: (71) 33 23 603
Kontakt:
adrian Steciuk
tel.: 602 246 287
www.xproﬁs.pl
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