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INFOSYSTEMS SA TO JEDEN 
Z NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW
DEDYKOWANYCH ROZWIĄZAŃ
INFORMATYCZNYCH DLA BRANŻY
OPAKOWAŃ I ETYKIET W EUROPIE

Dostarczamy światowej klasy systemy
informatyczne, rozwiązania web-to-print, 
e-commerce, softproofing,  prepress workflow
utrzymując od lat pozycję technologicznego lidera.

Wspierając dynamiczny rozwój naszych klientów
stworzyliśmy informatyczny system do zarządzania
zoptymalizowaną produkcją etykiet i opakowań
iPackManager, umożliwiający kompleksowe
zarządzanie procesami i utrzymanie stałej kontroli
nad kosztami przedsiębiorstwa. 

Oferujemy też innowacyjne technologie i pomoc 
w pozyskaniu środków unijnych na realizację
projektów inwestycyjnych.

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

PRO GRAM IM PACT fir my AR DEN SO FTWA RE LTD 
SŁU ŻY DO PRO JEK TO WA NIA OPA KO WAŃ 
LUB STAND’ÓW z wol nej rę ki, pa ra me trycz nie, 
z wy ko rzy sta niem ele men tów stan dar do wych, 
znaj du ją cych się w ba zie pro gra mu, przez mo dy-
fi ka cję go to wych stan dar dów FEFCO lub ECMA, 
lub im port pli ków klien ta i pro jek to wa nie na
pod sta wie otrzy ma nych da nych. Im port gra fi ki, 
na kła da nie jej na pro jekt po zwa la two rzyć 
pre zen ta cje go to we go pro duk tu w róż nych 

fa zach skła da nia, z wło żo nym przed mio tem, 
po sta wio ne go na pół kach skle po wych.

Plotery LASERCOMB umożliwiają wycinanie
modeli, sprawdzanie poprawności ich konstrukcji
oraz produkcję krótkich serii. 
Przy pomocy dodatkowego wyposażenia (frezarka)
można wykonać imitacje kanalików bigujących, 
a skaner paserów pozwala na skrócenie czasu 
wykonania serii opakowań z nadrukiem. 

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 OPAKOWAŃ

Sys tem PROOFILER GRAPHIC prze zna czo ny jest za rów no dla dzia łu pre press dru kar ni, jak i jej klien tów
koń co wych two rząc sys tem za pew nie nia ja ko ści. Umoż li wia szyb ką ana li zę zgod no ści pli ków PDF z dru kar -
ni z pro jek ta mi klien ta (PDF do PDF), a w póź niej szym eta pie w dru kar ni PDF do mon ta żu w pro ce sie step&re -
pe at oraz mon taż do mon ta żu, tak że wspól ne go. Za kres in spek cji po zwa la na wy kry wa nie nie po żą da nych
róż nic na ca łym ob sza rze opa ko wa nia i mon ta żu. Ro zu mie jąc po trze by ryn ku, Fir ma EyeC przy go to wa ła in -
te gra cję po mię dzy Pro ofi ler Gra phic a mo du łem Esko Au to ma tion En gi ne, co po zwa la na peł ną au to ma ty za -
cję pro ce su in spek cji pli ków.
ZA PRA SZA MY DO WSPÓŁ PRA CY!

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

Opti mus Pol ska 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. W na szej ofer cie: 
n Opti mus Dash (MIS) n Opti mus Clo ud (web2print) 
n pdfToolbox n FileTrain (work flow) n tFLOW n

ColorAnt / ZePrA / CoPrA n IMP n IC3D n ScanProof.
Krót ka cha rak te ry sty ka sys te mów: 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; zin te gro wa ny z Dash MIS

sys tem web2print Opti mus Clo ud oraz Opti mus Clo -
ud Mo bi le -- na rzę dzie co dzien nej pra cy dla mo bil nych
przed sta wi cie li han dlo wych lub sie ci part ner skiej. 
W ofercie również roz wią za nia fir my Cal las: pdfToolbox
po zwa la ją cy na au to ma ty za cję ko rek ty pli ków PDF;
uni ka to wy sys tem im po zy cyj ny (IMP); co lor ma na ge -
ment (ColorAnt); pro ofing 3D dla opa ko wań (IC3 D);
za awan so wa ny work flow (Fi le tra in); sy stem prze sy łu
i ak cep ta cji pli ków do pro duk cji (tFLOW). 
Szcze gó ły na stro nie www.print so ftwa re.pl

DI GI PRINT PL 
– TWÓJ DO STAW CA ROZ WIĄ ZAŃ 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 OFER CIE: zna ne i uzna ne opro gra mo wa nie 
Esko Su ite – m.in. Ar tios -Cad, Art Pro, Pac kEd ge, 

Au to ma tion En gi ne, Co lor En gi ne, Ima ging 
En gi ne, We bCen ter. Port fo lio uzu peł nia ją pro gra my
dla pro jek tan tów i agen cji re kla mo wych z pa kie tu
Stu dio: Vi su ali zer, Sto re Vi su ali zer, Stu dio De si gner,
Stu dio for Bo xes, Stu dio for Fle xi bles, Stu dio for
Shrink Sle eve. Equ inox – zdo byw ca na gro dy 
Ame ry kań skie go Zrze sze nia Flek so gra fów 
– ze staw opro gra mo wa nia do kon wer sji ko lo rów
(spe cjal nych, RGB, CMYK) do 5, 6 lub 7 ko lo rów 
pro ce so wych.

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

Optimus Polska
Print Software Solutions
ul. Szafarnia 11, 80-755 Gdańsk
tel.: +48 22 350 79 75
e-mail: optimus@optimus2020.pl
Kontakt: Janusz Duda, tel.: 608 696 421
www.printsoftware.pl
www.optimus2020.pl

MIS CICERO 9.0 – KOMPLEKSOWY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA DRUKARNIĄ 

Sys tem MIS Ci ce ro jest wy twa rza ny przez jed ne go z naj więk szych pro du cen tów opro gra mo wa nia, Sta pro
Gro up s.r.o. Od 1995 ro ku do star cza i roz wi ja kom plek so we roz wią za nia dla prze my słu po li gra ficz ne go. Funk -
cjo nu je w po nad 95 dru kar niach o róż nym pro fi lu: of f se to wym, cy fro wym i flek so gra ficz nym.
Ci ce ro 9.0 ofe ru je kom plet ny mo del za rzą dza nia pro ce sa mi biz ne so wy mi w dru kar ni. Po nad to sys tem 
jest wzbo ga co ny o no wa tor skie roz wią za nia, ta kie jak: know led ge ba se (ostrze ga nie o błę dach w tech no lo -
gii), work flow (gra ficz ne mo ni to ro wa nie sta nu prac nad zle ce niem), Web2Print oraz mo duł zbie ra nia da nych
z pro duk cji de dy ko wa ny urzą dze niom mo bil nym, w peł ni sprzę żo ny z ma szy na mi dru ku ją cy mi oraz in tro li-
ga tor ski mi.

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

www.printsoftware.pl/


REPROGRAF JEST DOSTAWCĄ ŚWIATOWEJ KLASY SYSTEMÓW MIS/ERP DLA POLIGRAFII. 
n System MIS/ERP dla drukarń produkujących opakowania kartonowe oraz z tektury falistej
n System MIS/ERP dla drukarń etykiet w technologii offsetowej i fleksograficznej 

(etykiety samoprzylepne, etykiety IML, laminaty itp.) 
n System MIS/ERP dla drukarń online oraz druku wielkoformatowego
n System MIS/ERP dla drukarń dziełowych i czasopism
n System MIS/ERP dla produkcji druków personalizowanych – direct mailing
Każdy z systemów zaprojektowany został tak, aby wspierać różnorodne potrzeby drukarń z zakresu obsługi
procesu realizacji zamówienia począwszy od pozyskania klienta po planowanie i zarządzanie produkcją aż
po szczegółowe analizy biznesowe w modułach Business Intelligence.

Reprograf S.A.
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Maciej Firlej – 698 698 607
firlej.m@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl
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Pro gram jest skie ro wa ny do firm, któ re zaj mu ją się
pro jek to wa niem oraz pro duk cją opa ko wań. Po zwa la
szyb ko i ła two za pro jek to wać opa ko wa nie z tek tu ry.

Ak tu al nie pro gram za wie ra ba zę 149 wzo rów opa ko -
wań. Użyt ki moż na roz mie ścić na ar ku szu. Użyt kow nik
ma rów nież do dys po zy cji na rzę dzia po zwa la ją ce na
na ry so wa nie wła snej siat ki oraz mo dy fi ka cję tej wy ge -
ne ro wa nej przez pro gram. Go to wy pro jekt moż na za pi -
sać w for ma cie „tlkart” lub wy eks por to wać do for ma tu

„dxf” albo „cf2”. Na stęp nie moż na wsta wić most ki na
no żach i au to ma tycz nie na ry so wać de skę wy kroj ni ka
wraz z wy ma ga ny mi otwo ra mi mon ta żo wy mi. Pro -
gram za wie ra też mo duł za awan so wa nych kal ku la cji
ce no wych. Umoż li wia on wy ko na nie kom plek so wej
wy ce ny pro duk cji, uwzględ nia ją cej koszt wy kroj ni ka,
sztan co wa nia, pa pie ru, ka sze ro wa nia, dru ku, fo lio wa -
nia i la kie ro wa nia. Po zwa la na bu do wę cen ni ków pa -
pie ru, dru ku, fo lio wa nia oraz la kie ro wa nia. Uwzględ nia
na kład, wa lu tę i nie stan dar do we kosz ty.

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