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reklama Mis, worKfLow, oproGraMowanie

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

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

firma eps 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 klasy Mis i erp, 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 firma eps ofe ru je de dy ko wa ne 
dla branży 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. cor ru Ga ted su ite jest roz wią za niem misI erp prze zna czo nym dla pro du cen tów opa ko wań
z tek tu ry fa li stej; 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. 

www.efi.com

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

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.

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.

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 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
a.szymosz@pm-solutions.com.pl
www.pm-software.com.pl

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

producent zaawansowanych systeMów KontroLi jaKości druKu 
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. 
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.
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.

https://www.efi.com
mailto:krzysztof.pawluk@efi.com
mailto:monika.nojszewska@eproductivitysoftware.com
https://eproductivitysoftware.com
https://www.eyecpolska.pl
mailto:office@eyecpolska.pl
mailto:Office@HiFlowSolutions.pl
https://hiflowsolutions.pl
https://www.kodak.com/en
http://pm-software.com.pl
mailto:a.szymosz@pm-solutions.com.pl
http://ceqce.pl
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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 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 i in ne. szcze gó ły: www.print so ftwa re.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.

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

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

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.

worK Ma na Ger, ła twy w ska lo wa niu i roz sze rza niu sys tem za rzą dza nia dla firm od 20-200 pra cow ni ków
(Bok, kosz to ry so wa nie w po sta ci ser wi su web). Z kal ku la cji powstaje elek tro nicz ne zle c. pro d. za wie ra ją ce 
do wol ne pli ki, dtp, pro duk cja (zu ży cie pra cy, dzia ła ją ca w tle – peł na go spo dar ka ma ga zy no wa na pro duk cji,
roz li cze nia pro duk cja -ma ga zy ny). wspie ra my za rów no au dyt i wdro że nie. 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 li zy klu czo wych wskaź ni ków
efek tyw no ści i roz sze rzo nych ana liz fi nan so wych. pro duk ty pod no szą ren tow ność i sto pień or ga ni za cji oraz
umoż li wia ją pra cę zdal ną. Moż li we są wdro że nia czę ścio we (patrz ar ty kuł „wdro że nie sys te mu do kom plek -
so we go za rzą dza nia” na s. 34). dzię ki sys te mo wi szko leń www.le arning.work ma na ger.pl (160 fil mów vi deo
z lek to rem) znacz nie pod no si my sku tecz ność wdro żeń i ob ni ża my ich koszt. in te gru je my na sze opro gra mo -
wa nie z już ist nie ją cym w fir mie. Bez płat na wer sja edu ka cyj na w 45 se kund na www.edu.work ma na ger.pl

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

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
kontakt: +48 609 490 078
www.smartlfp.pl

https://masterapps.pl
mailto:biuro@masterapps.pl
https://myprint.pl
mailto:myprint@myprint.pl
https://www.printsoftware.pl
https://www.optimus2020.com/?q=pl/
mailto:optimus@optimus2020.pl
https://myprint.pl
https://www.printsoftware.pl
https://www.sistrade.com/pl
email:warsaw@sistrade.com
https://www.smartlfp.pl
https://workmanager.pl
http://e-dyrektor.pl
http://netlist.pl
https://tisoft.com.pl/produkty/
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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. 
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.

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

VIRTUS LAB SP. Z O.O.
ul. szlak 49, 31-148 kraków
kontakt: jakub lasota
+48 664 775 350 / jlasota@virtuslab.com
nexelem.com 

ne xe LeM jest czę ściĄ virtusLaB – fir My tech no Lo Gicz nej. 
wpro wa dza my na szych klien tów do cy fro we go świa ta, spe cja li zu je my się w two rze niu opro gra mo wa nia
dla bran ży pro duk cyj nej. na sza tech no lo gia umoż li wia opty ma li za cję ca łe go przed się bior stwa pro duk -
cyj ne go, pod no sząc je go ren tow ność. Z ne xe lem zwięk szysz przy cho dy i skró cisz czas re ali za cji za mó wień.

je ste śmy na ryn ku od 2010 r., a na sze od dzia ły znaj du ją się w pol sce, wiel kiej Bry ta nii oraz niem czech.
Virtuslab two rzy obec nie po nad 300 spe cja li stów z bran ży it. 

wspie ra my, do ra dza my oraz two rzy my wy so kiej ja ko ści opro gra mo wa nie.
po ma ga my klien tom z bran ży pro duk cyj nej osią gnąć wię cej, w krót szym cza sie. 

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 (213 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.

http://tldesign.pl
mailto:tldesign@tldesign.pl
https://nexelem.com
mailto:jlasota@virtuslab.com
https://xprofis.pl
https://xprofis.pl



