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CICERO STAPRO GROUP SP. Z O.O.
ul. Chorągwi Pancernej 43
02-951 Warszawa
www.iscicero.pl

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

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.

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.
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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 n OnPrintShop n IMP n IC3D n Impostrip.
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; sys temy im po zy cyj ne impostrip i iMP; 
pro ofing 3D dla opa ko wań ic3 d; work flow Fi le tra in i in ne. Szcze gó ły: www.print so ftwa re.pl.

PM So Ftwa rE – in tE gra tor i twór ca SyS tE Mów wSPo Ma ga ją cycH Po li gra Fię 
w za krE SiE au to Ma ty za cji i za rzą dza nia Pro duk cją. 

Au to ma ty za cja re ali zo wa na jest w opar ciu o pro duk ty En fo cus Switch, PitStop, cal las pdfToolbox, In soft IMP. 
Ofe ru je my:
n ro gler MiS – au striac ki sys tem za rzą dza nia pro duk cją umoż li wia ją cy peł ną kon tro lę kal ku la cji, 

pla no wa nia, pro duk cji, roz li cze nia oraz peł nej ana li zy biz ne so wej.
n autoimp – w peł ni au to ma tycz ny sys tem im po zy cyj ny do in te gra cji z sys te ma mi za rzą dza nia MIS. 
n PM Pre fli ght do spraw dza nia, przy go to wa nia i ak cep ta cji przez klien ta pli ków w Web2Print.
n cQc – do ka li bra cji ma szyn of f se to wych do ISO oraz ich kon tro li – www.ce qce.pl
n Switch flows – au to ma ty za cja przy go to wa nia PDF do dru ku.

PM SOFTWARE
ul. Menueta 26A, 02-827 Warszawa
Kontakt: arkadiusz Szymosz
tel. kom.: +48 602 31 00 11
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EYEC POLSKA
Biuro handlowe: Racławicka Center
ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław
tel. kom.: 512 354 354
office@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

Pro du cEnt SyS tE Mów kon tro li ja ko ści i zgod no ści oPa ko wań 
dla bran ży Po li gra Ficz nEj, Far Ma cEu tycz nEj, ko SME tycz nEj i FMcg. 

Sys te my EyeC we ry fi ku ją wy dru ko wa ne użyt ki, ar ku sze i wstę gi: ety kiet, kar to ni ków, ulo tek i fo lii. 
We ry fi ka cji pod le ga ją: gra fi ka, tek sty, ko lo ry, ko dy 1D, ko dy 2D, za pis Bra il le’a. 

Ofe ro wa ne sys te my za bez pie cza ją ca ły pro ces pro duk cji, od pre press przez press do post press. 

w ofer cie Eyec znaj du ją się sys te my of fli ne, a także in li ne na ma szy ny dru ku ją ce (wą ska i sze ro ka
wstę ga, of f set ar ku szo wy i ro lo wy), skła dar ko -skle jar ki oraz prze wi jar ki.

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. 

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.

HIFLOW SOLUTIONS
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa, tel.: 22 333 81 81
Office@HiFlowSolutions.pl
www.hiflowsolutions.pl
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SISTRADE POLAND
Aleja Niepodległości 69
02-626 Warszawa / Polska
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.

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

XPro FiS Po li gra Fia + co MarcH ErP oPti Ma
to doj rza ły, zin te gro wa ny sys tem do za rzą dza nia fir mą po li gra ficz ną i opa ko wa nio wą. 
Sto so wa ny w dru kar niach of f se to wych, cy fro wych, flek so gra ficz nych, wiel ko for ma to wych 
i in nych oraz przy pro duk cji opa ko wań nie tyl ko kar to no wych i tek tu ro wych. 
Opro gra mo wa nie ogra ni cza błę dy, pil nu je ter mi nów, uspraw nia prze pływ da nych, po pra wia wy daj ność.
Je go mo du ło wa struk tu ra umoż li wia wie lo eta po we, nie za leż ne wdra ża nie. Atu tem roz wią za nia są roz -
bu do wa ne kal ku la cje (rów nież on -li ne) w opar ciu o róż ne me to dy wy ce ny.
Cen na jest też szyb ka, za awan so wa na, au to ma tycz na i kon tro lo wa na opty ma li za cja pla no wa nia pro duk cji.
na szym klien tom ofe ru je my kom plek so wą ob słu gę zwią za ną z do radz twem, wdro że niem i wspar ciem
oraz wie lo let nie do świad cze nie w bran ży.

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

Smart lFP to gwa ran cja pro fe sjo nal nej in te gra cji śro do wi ska pro duk cyj ne go w bran ży lFP, za pew -
nia jąc asy stę, do bór roz wią zań, szko le nia, opty ma li za cję work flow oraz roz wią za nia so ftwa re MIS dla
tych ryn ków. 
jE StE śMy wy łącz nyM dyS try bu to rEM na Pol Skę oPro gra Mo wa nia EMS Mul ti PrESS Fir -
My da ta li nE So lu tion – li de ra ryn ku w seg men cie bran ży ko mu ni ka cji gra ficz nej. ErP, MiS i crM
w jEd nyM oPro gra Mo wa niu – to wła śnie wy róż nia opro gra mo wa nie Mul ti Press. Opro gra mo wa nie,
któ re jest ela stycz ne i ska lo wal ne, umoż li wia peł ną au to ma ty za cję pro ce su pro duk cyj ne go bez utra ty
kon tro li. MultiPress in te gru je ta kie na rzę dzia jak: CRM, kal ku la cje, wy ce ny, kon tro lę pli ków, za rzą dza nie
za mó wie nia mi, in te rak tyw ne pla no wa nie, śle dze nie cza sów, wa li da cję on li ne, fak tu ro wa nie i mo ni to -
ro wa nie fi nan so we… czy tel nie, in tu icyj nie, pro sto! wy star czy wy brać nie zbęd ne na rzę dzia! 

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

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.

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

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

Pro graM tlkarton to ła twy w ob słu dze CAD. Po zwa la szyb ko za pro jek to wać opa ko wa nie (206 wzo rów).
Użyt ki moż na roz mie ścić na ar ku szu. Moż na do ku pić mo duł po zwa la ją cy na two rze nie wła snych ry sun ków
„od ze ra” lub mo dy fi ko wa nie ry sun ków wy ge ne ro wa nych przez pro gram. W mo du le są za mknię te funk cje
ta kie jak: ry so wa nie, przy ci na nie, ob ra ca nie i in ne. Eks port do for ma tu „dxf”, „hpg”, „cf2” i „svg”. Wy ce na wy -
kroj ni ka w stan dar dzie. Mo duł wy kroj ni ków po zwa la wsta wić most ki na no żach i au to ma tycz nie na ry so wać
de skę wy kroj ni ka z wy ma ga ny mi 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.
tlPallEt  – po zwa la ob li czyć ilość opa ko wań, ja ka zmie ści się na danej pa le cie oraz wska zuje ich opty mal -
ne uło że nie. Zmie nia jąc któ ry kol wiek z pa ra me trów pro gram prze li cza ilość pu deł miesz czą cych się na pa -
le cie oraz przed sta wia układ w rzu cie izo me trycz nym. Jest do stęp ny ja ko do da tek do pro gra mu TlKarton.


