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Mis, worKfLow, oproGraMowanie

innowacyjne serwery efi fiery dfe oraz rozwiĄzania worKfLow pozwaLajĄ
zMaKsyMaLizować MożLiwości cyfroweGo parKu MaszynoweGo Każdej druKarni.
Zapewniają wiodącą w branży wydajność, dokładność odwzorowania barw, funkcjonalność
i integrację, które – poprawiając jakość i wydajność druku cyfrowego – pozwalają na rentowne
świadczenie szerszego zakresu usług druku.

www.eﬁ.com

pakiety efi fiery workﬂow suite rozszerzają możliwości serwerów fiery, dostarczając
rozwiązania dla każdego etapu procesu produkcji poligraﬁcznej. te modułowe produkty
zwiększają funkcjonalność serwera o bardziej zaawansowane zarządzanie kolorem,
automatyzację, przygotowywanie zadań i integrację.

kontakt: Krzysztof pawluk
technical support specialist
kom.: +48 664 996 660
krzysztof.pawluk@eﬁ.com

firma eps dostarcza ﬁrmom z branży poligraﬁczno-opakowaniowej inteligentne, zintegrowane
i zautomatyzowane oprogramowanie klasy Misi erp, 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 ﬁrma eps oferuje dedykowane
dla branży rozwiązania, które pomogą osiągnąć doskonałe rezultaty poprzez redukcję kosztów i wzrost
wydajności. corruGated suite jest rozwiązaniem misI erp przeznaczonym dla producentów opakowań
z tektury falistej; radius – dla opakowań giętkich, kartonów, producentów etykiet; print fLow to komponent zaawansowanego planowania produkcji, integrowany w istniejących środowiskach.

ePRODUCTIVITY SOFTWARE
40 24th street, pittsburgh, pa 15222
stany Zjednoczone
www.eproductivitysoftware.com
monika nojszewska, tel. kom.: +48 500 415 113
monika.nojszewska@eproductivitysoftware.com

producent zaawansowanych systeMów KontroLi jaKości druKu
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.
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 zapewnia pełną obsługę, począwszy od konsultingu, analizy procesu, workﬂow, po dostawę, instalację,
szkolenie i walidację dedykowanych systemów wizyjnych. to najwyższej jakości serwis i wsparcie w polsce.
profesjonalna inspekcja wizyjna gwarantuje bezbłędnie i w terminie zrealizowane wszystkie zlecenia.

EYEC POLSKA
Biuro handlowe: racławicka center
ul. skarbowców 23a, 53-025 wrocław
tel. kom.: 512 354 354
office@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

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

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, dynamic print planning);
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

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.

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
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MASTERAPPS SP. Z O.O.
ul. Zakręt 13, 30-245 kraków
artur jankowski
tel. kom.: +48 518 751 690
biuro@masterapps.pl
www.masterapps.pl

Masterapps – zinteGrowane oproGraMowanie do zarzĄdzania pracĄ druKarni
nasz system pozwala na automatyzację procesów zachodzących w drukarni, takich jak: wycena zleceń,
prowadzenie sprzedaży, weryﬁkacja plików, akceptacja projektów, obsługa zamówień, jak również
zarządzanie produkcją.
sprzedaż i oBsłuGa KLienta i zarzĄdzanie produKcjĄ
dział handlowy ma stały dostęp do informacji, na jakim etapie są ich zlecenia, kiedy zakończy się produkcja,
oraz czy wystąpiły jakieś ewentualne problemy lub opóźnienia.
oprogramowanie pozwala na szczegółową wycenę operacji produkcyjnych, biorąc pod uwagę koszt
roboczogodzin, wydajność poszczególnych stanowisk, zużyte materiały, czy inne koszta eksploatacyjne.
system daje możliwość uruchomienia sklepu internetowego, co jeszcze bardziej usprawnia procesy
sprzedażowe oraz ułatwia kontakt z klientem.

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 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 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 / polska
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com
www.sistrade.com

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.

SMART LFP SP. Z O.O. S.K
ul. wojska polskiego 2, 40-669 katowice
kontakt: +48 609 490 078
www.smartlfp.pl

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!

TISOFT SP. Z O.O.
ul. fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
sekretariat: biuro@tisoft.com.pl
tel.: 52 35 33 272, tel. kom.: 607773522
www.workmanager.pl / www.e-dyrektor.pl
www.netlist.pl / www.tisoft.com.pl/produkty

worK ManaGer, łatwy w skalowaniu i rozszerzaniu system zarządzania dla ﬁrm od 20-200 pracowników
(Bok, kosztorysowanie w postaci serwisu web). Z kalkulacji powstaje elektroniczne zlec. prod. zawierające
dowolne pliki, dtp, produkcja (zużycie pracy, działająca w tle – pełna gospodarka magazynowa na produkcji,
rozliczenia produkcja-magazyny). wspieramy zarówno audyt i wdrożenie. narzędzia i usługi umożliwiają
przejście od analizy potrzeb, przez wdrożenie systemu i rejestrację zdarzeń do analizy kluczowych wskaźników
efektywności i rozszerzonych analiz ﬁnansowych. produkty podnoszą rentowność i stopień organizacji oraz
umożliwiają pracę zdalną. Możliwe są wdrożenia częściowe (patrz artykuł „wdrożenie systemu do kompleksowego zarządzania” na s. 34). dzięki systemowi szkoleń www.learning.workmanager.pl (160 ﬁlmów video
z lektorem) znacznie podnosimy skuteczność wdrożeń i obniżamy ich koszt. integrujemy nasze oprogramowanie z już istniejącym w ﬁrmie. Bezpłatna wersja edukacyjna w 45 sekund na www.edu.workmanager.pl
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proGraM tLKarton to łatwy w obsłudze cad. pozwala szybko zaprojektować opakowanie (213 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.
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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

nexeLeM jest częściĄ virtusLaB – firMy technoLoGicznej.
wprowadzamy naszych klientów do cyfrowego świata, specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania
dla branży produkcyjnej. nasza technologia umożliwia optymalizację całego przedsiębiorstwa produkcyjnego, podnosząc jego rentowność. Z nexelem zwiększysz przychody i skrócisz czas realizacji zamówień.
jesteśmy na rynku od 2010 r., a nasze oddziały znajdują się w polsce, wielkiej Brytanii oraz niemczech.
Virtuslab tworzy obecnie ponad 300 specjalistów z branży it.
wspieramy, doradzamy oraz tworzymy wysokiej jakości oprogramowanie.
pomagamy klientom z branży produkcyjnej osiągnąć więcej, w krótszym czasie.

xprofis poLiGrafia + coMarch erp optiMa
to dojrzały, zintegrowany system do zarządzania ﬁrmą poligraﬁczną i opakowaniową.
stosowany w kilkudziesięciu drukarniach offsetowych, cyfrowych, ﬂeksograﬁcznych, wielkoformatowych
i innych oraz przy produkcji opakowań. Kompleksowe rozwiązanie automatyzuje przebieg zlecenia
od oferty do rozliczenia, poprawia wydajność, ogranicza błędy. jego modułowa struktura umożliwia
wieloetapowe, niezależne wdrażanie. atutem systemu są rozbudowane kalkulacje (również on-line)
w oparciu o różne metody wyceny. cenna jest również szybka, zaawansowana, automatyczna
i kontrolowana optymalizacja planowania produkcji. naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę
związaną z doradztwem, wdrożeniem i wsparciem oraz wieloletnie doświadczenie w branży.
uwaGa! nowy Moduł – KontroLa jaKości.
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VIRTUS LAB SP. Z O.O.
ul. szlak 49, 31-148 kraków
kontakt: jakub lasota
+48 664 775 350 / jlasota@virtuslab.com
nexelem.com

XPROFIS SP. Z O.O.
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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