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Dostarczamy rozwiązania usprawniające
zarządzanie przedsiębiorstwami, od lat utrzymując
pozycję lidera w dziedzinie zintegrowanych
systemów zarządzania klasy Enterprise dla
producentów opakowań giętkich, tekturowych oraz
etykiet. Naszym klientom z branży opakowaniowej
oferujemy obecnie najnowszy produkt – zintegro-
wany system informatyczny do zarządzania

zoptymalizowaną produkcją etykiet i opakowań
iPackManager, wspomagający kadry kierownicze
w kompleksowym zarządzaniu procesami i zacho-
waniu stałej kontroli nad kosztami w przedsię-
biorstwie opakowaniowym. Oprócz rozwiązań
informatycznych swoim klientom oferujemy także
skuteczną pomoc w pozyskaniu środków Unii
Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych.

INFOSYSTEMS S.A.
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
tel.: 22 333 83 50
fax: 22 333 83 75
www.infosystems.pl

INFOSYSTEMS SA TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH W EUROPIE PRODUCENTÓW
DEDYKOWANYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA BRANŻY OPAKOWANIOWEJ.

GMG: colorProof – do produkcji cyfrowych wydru-
ków próbnych; FlexoProof – do proofingu fleksogra-
ficznego; ProofControl – do określania odchylenia
od norm w druku; colorServer – do konwertowania
grafiki pomiędzy przestrzeniami barwnymi; dotProof
– moduł do wydruku zrastrowanych proofów z 1-bito-
wych TIFF’ów, inkOptimizer – do obróbki plików PDF.

X-RITE: NetProfiler 3 do wymiany danych spek-
tralnych.

COLORGATE: Productionserver 7 (PS7) – uniwersal-
ny RIP gwarantujący doskonałe zarządzanie barwą;
Filmgate 7 – do świecenia na kliszach stosowanych
do bezchemicznych, wysokojakościowych produkcji;
Proofgate 7 – proofing cyfrowy.

SISTRADE – oprogramowanie branżowe ERP dla
przemysłu poligraficznego i opakowaniowego.

PROGRAM IMPACT firmy ARDENSOFTWARE LTD
POZWALA ZAPROJEKTOWAĆ OPAKOWANIE
(POS) z wolnej ręki, parametrycznie, z wykorzysta-
niem elementów standardowych, znajdujących się
w bazie programu, lub przez modyfikację gotowych
standardów FEFCO lub ECMA lub import plików
klienta i projektowanie na podstawie otrzymanych
danych. Import grafiki, nakładanie jej na projekt
umożliwia tworzenie prezentacji gotowego
produktu w różnych fazach składania,

z włożonym przedmiotem, postawionego
na półkach sklepowych.

PLOTERY LASERCOMB POZWALAJĄ
NA WYCIĘCIE MODELU, sprawdzenie jego
poprawności oraz na produkcję krótkich serii.
Dodatkowe wyposażenie w przystawkę frezującą
umożliwia wykonanie imitacji kanalika bigującego,
a skaner paserów pozwala na skrócenie czasu
wykonania serii opakowań z nadrukiem.

Grafikus
– Systemy Graficzne Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa
Kontakt: tel.: 22 594 09 00
grafikus@grafikus.com.pl
www.grafikus.com.pl

EFI JEST ŚWIATOWYM LIDEREM
W ZAKRESIE SYSTEMÓW MIS I WEB-TO-PRINT,
KTÓRE SĄ UŻYTKOWANE PRZEZ
BLISKO 26 TYSIĘCY DRUKARŃ:
MIS/ERP:
� EFI PrintSmith – kompletny system MIS

dla małych drukarń
� EFI Pace – elastyczny, zintegrowany system MIS

do zarządzania posiadający wbudowane
narzędzie do impozycji prac łączonych

� EFI Monarch – inteligentny i w pełni
zautomatyzowany system ERP dla
wyspecjalizowanych drukarń

� EFI Radius – zintegrowany system ERP
dla branży opakowaniowej i produkcji etykiet.

WEB-TO-PRINT:
� EFI Digital StoreFront – interaktywna platforma

e-commerce idealna zarówno dla druku offseto-
wego, jak również cyfrowego, spersonalizowanego,
wielkiego formatu i druku danych zmiennych.

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

Kontakt: Reprograf SA
Maciej Firlej +48 698 698 607
tel.: +48 (22) 539 40 63
firlej.m@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

EST DIFFUSION
Michał Tombiński
ul. Czajki 20, 34-511 Kościelisko
tel./fax: 18 207 04 05, 18 207 07 01
e-mail: biuro@tompak.pl
www.tompak.pl

EYEC JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ W BRANŻY
SYSTEMÓW DO INSPEKCJI WIZYJNEJ.

System PROOFILER GRAPHIC przeznaczony
jest zarówno dla działu prepress drukarni, jak i jej
klientów końcowych. Umożliwia szybką analizę
zgodności plików PDF z drukarni z projektami
klienta (PDF do PDF), a w późniejszym etapie PDF
do montażu w procesie step&repeat oraz montaż
do montażu, także wspólny (inne formaty plików

to: ai, bmp, jpg, tiff). Zakres inspekcji pozwala
na wykrywanie niepożądanych różnic na całym
obszarze opakowania.
EyeC wraz z firmą Digiprint przygotowały
integrację pomiędzy Proofiler Graphic a modułem
Esko Automation Engine, tworząc podwaliny pod
nowy standard automatyzacji workflow, co pozwala
na pełną automatyzację procesu inspekcji plików.

Zapraszamy do współpracy!

EyeC Polska
ul. Platynowa 20, 55-093 Kiełczów
tel.: +48 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

DIGIPRINT PL
– TWÓJ DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ ESKO
Firma Esko jest liderem na rynku dostawców
naświetlarek CtP flekso, stołów wycinająco-
-bigujących Kongsberg oraz zintegrowanego
i kompleksowego oprogramowania dla projektan-
tów i producentów opakowań, studiów prepress,
drukarni, wydawnictw oraz firm reprograficznych.
W OFERCIE: znane i uznane oprogramowanie
Esko Suite – m.in. Artios-Cad, ArtPro, PackEdge,

Automation Engine, Color Engine, Imaging
Engine, WebCenter. Portfolio uzupełniają programy
dla projektantów i agencji reklamowych z pakietu
Studio: Visualizer, Store Visualizer, Studio Designer,
Studio for Boxes, Studio for Flexibles, Studio for
Shrink Sleeve. Equinox – zdobywca nagrody
Amerykańskiego Zrzeszenia Fleksografów
– zestaw oprogramowania do konwersji kolorów
(specjalnych, RGB, CMYK) do 5, 6 lub 7 kolorów
procesowych.

Digiprint PL Sp. k.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl
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MIS CICERO 9.0 – NOWE FUNKCJONALNOŚCI
SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA DRUKARNIĄ.

System MIS Cicero należący do jednej z najwięk-
szych grup software’owych na rynku czeskim
o nazwie Stapro Group s.r.o. jest od 1995 r.
oferowany dla przemysłu poligraficznego, gdzie
niemal jako monopolista funkcjonuje w ponad
95 drukarniach o profilu: offsetowym, cyfrowym
i fleksograficznym.

Najnowsza wersja 9.0 została wzbogacona
o funkcję: knowledge base (ewidencja błędów
procesowych), przejrzyste zobrazowanie przepływu
pracy – workflow, w pełni zintegrowany Web2Print
z systemem MIS oraz system zbierania danych,
komunikujący się z urządzeniami różnych dostaw-
ców maszyn drukujących i introligatorskich.
Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się
z naszymi polskimi konsultantami, bezpośrednio
zajmującymi się wdrożeniami.

KBA CEE Sp. z o.o.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
kom.: +48 885 755 655
fax: +48 (22) 651 92 34
dominik.koziatka@cicero.pl
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TL-KARTON jest skierowany do firm, które zajmują
się projektowaniem oraz produkcją opakowań. Po-
zwala szybko i łatwo zaprojektować opakowanie
z tektury falistej lub litej. W chwili obecnej program
zawiera bazę 130 wzorów standardowych opako-
wań, która jest sukcesywnie powiększana. Jest po-
dzielona na tekturę falistą (FEFCO) i litą (ECMA).
Korzystanie z programu jest bardzo proste. Standardo-
we opakowanie można zaprojektować praktycznie
w kilka sekund. Wystarczy wybrać odpowiednią gru-

pę opakowań (FEFCO lub ECMA) i podać niezbędne
parametry opakowania. W przypadku tektury falistej
mamy do wyboru 6 materiałów: falę F, E, B, C, EB oraz
BC. Projektując opakowanie z tektury litej podajemy
grubość kartonu. Tak zaprojektowane użytki można
rozmieścić na arkuszu. Użytkownik ma również do
dyspozycji narzędzia pozwalające na narysowanie
własnej siatki oraz modyfikację tej wygenerowanej
przez program. Gotowy projekt można zapisać w for-
macie „tlkart” lub wyeksportować do formatu „dxf”.

TL-DESIGN
Tomasz Lewandowski
ul. Kosynierów 79C/53, 84-230 Rumia
tel. kom.: 502 330 298
e-mail: tldesign@tldesign.pl
www.tldesign.pl

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
tel. kom.: +48 606 744 996
andrzej.mikolajczuk@sistrade.com
www.sistrade.com

SISTRADE JEST OGÓLNOŚWIATOWYM DOSTAWCĄ
ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW KLASY ERP/MIS
DLA BRANŻY POLIGRAFICZNEJ ORAZ OPAKOWANIOWEJ.

Optimus Polska to firma specjalizująca się we
wdrażaniu systemów MIS oraz innych systemów
poligraficznych.
W naszej ofercie znajdują się następujące systemy:
� Optimus Dash (MIS) � Optimus 2020 (MIS)
� Optimus Cloud (web2print) � Optimus Cloud Mobile
� Xitron Navigator RIP � InSoft IMP
Krótka charakterystyka systemów: Optimus Dash
MIS -- niezwykle elastyczny, skierowany głównie
do drukarń rozwijającego się rynku cyfrowego

i opakowań; Optimus 2020 MIS dla drukarń
dziełowych. Zintegrowany z systemami MIS
web2print Optimus Cloud oraz Optimus Cloud
Mobile narzędzie codziennej pracy dla mobilnych
przedstawicieli handlowych lub sieci partnerskiej
drukarni. Ponadto oferujemy rozwiązania firmy
Xitron w zakresie RIP-ów i oprogramowania
prepress oraz unikatowy system impozycyjny IMP
umożliwiający optymalizację arkusza drukarskiego
dla dowolnych kształów (tzw. ganging).

Optimus Polska
Pomorski Park Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
tel.: +48 22 350 79 75
email: optimus@optimus2020.pl
Kontakt: Janusz Duda, tel.: 608 696 421
www.optimus2020.pl

Print House Projects – Jedyna w Polsce firma
oferująca zarówno system MIS dla drukarń oraz
usługi z zakresu optymalizacji procesów i kosztów.
Prowadzimy również projekty restrukturyzacyjne
i inwestycyjne.

PrintProject MIS to pierwszy system zintegrowany
oferowany w usłudze SaaS – ABONAMENT
MIESIĘCZNY. Ponad 16 modułów systemu
od CRM przez Produkcję do LOGISTYKI.

Najnowocześniejsze standardy informatyczne,
integracja z księgowością (SAGE, COMARCH,
MAKROLOGIC). Własny sklep internetowy.
Możliwość kalkulacji internetowej.
Integracja ze spedytorami DHL i DPD.

JEDNA LICENCJA NA NIEOGRANICZONĄ
ILOŚĆ STANOWISK I UŻYTKOWNIKÓW!

Print House Projects
Al. Jerozolimskie 200 lok. 31 bud. V
02-486 Warszawa
Krzysztof Krupa: +48 606 752 948
info@phprojects.pl
www.phprojects.pl

ZAJMUJEMY SIĘ TWORZENIEM
I WDRAŻANIEM ZINTEGROWANYCH
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
PRZEZNACZONYCH DO ZARZĄDZANIA
MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI.

PLATFORMA HETMAN – zintegrowany system
informatyczny klasy ERP do zarządzania przed-
siębiorstwem o wielu zaawansowanych możliwo-
ściach, dedykowany dla małych i średnich przedsię-

biorstw produkcyjnych. Platforma Hetman jest
zbudowana z wielu wyspecjalizowanych modułów
obejmujących swym zasięgiem wszystkie obszary
działalności w nowoczesnym przedsiębiorstwie, ze
szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych (jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy
branżowy system do planowania rozkroju tekturni-
cy); Hetman Box Factory – kompletny branżowy
system informatyczny klasy ERP dedykowany
branży producentów i przetwórstwa tektury.

Prokhard Sp. z o.o.
ul. Polska 43, 81-334 Gdynia
tel./fax: +48 58 350 00 10
biuro@prokhard.com.pl
www.prokhard.com.pl
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