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REKLAMA

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 projektantów 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.

PROGRAM IMPACT firmy ARDENSOFTWARE LTD
SŁUŻY DO PROJEKTOWANIA OPAKOWAŃ
LUB STAND’ÓW z wolnej ręki, parametrycznie,
z wykorzystaniem elementów standardowych,
znajdujących się w bazie programu, przez modyfikację gotowych standardów FEFCO lub ECMA,
lub import plików klienta i projektowanie na
podstawie otrzymanych danych. Import grafiki,
nakładanie jej na projekt pozwala tworzyć
prezentacje gotowego produktu w różnych

fazach składania, z włożonym przedmiotem,
postawionego na półkach sklepowych.
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.

EYEC JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ W BRANŻY SYSTEMÓW DO INSPEKCJI WIZYJNEJ OPAKOWAŃ

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

System PROOFILER GRAPHIC przeznaczony jest zarówno dla działu prepress drukarni, jak i jej klientów
końcowych tworząc system zapewnienia jakości. Umożliwia szybką analizę zgodności plików PDF z drukarni z projektami klienta (PDF do PDF), a w późniejszym etapie w drukarni PDF do montażu w procesie step&repeat oraz montaż do montażu, także wspólnego. Zakres inspekcji pozwala na wykrywanie niepożądanych
różnic na całym obszarze opakowania i montażu. Rozumiejąc potrzeby rynku, Firma EyeC przygotowała integrację pomiędzy Proofiler Graphic a modułem Esko Automation Engine, co pozwala na pełną automatyzację procesu inspekcji plików.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

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

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

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.

MIS CICERO 9.0 – KOMPLEKSOWY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA DRUKARNIĄ
+OENIG  "AUER !'

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

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

System MIS Cicero jest wytwarzany przez jednego z największych producentów oprogramowania, Stapro
Group s.r.o. Od 1995 roku dostarcza i rozwija kompleksowe rozwiązania dla przemysłu poligraficznego. Funkcjonuje w ponad 95 drukarniach o różnym profilu: offsetowym, cyfrowym i fleksograficznym.
Cicero 9.0 oferuje kompletny model zarządzania procesami biznesowymi w drukarni. Ponadto system
jest wzbogacony o nowatorskie rozwiązania, takie jak: knowledge base (ostrzeganie o błędach w technologii), workflow (graficzne monitorowanie stanu prac nad zleceniem), Web2Print oraz moduł zbierania danych
z produkcji dedykowany urządzeniom mobilnym, w pełni sprzężony z maszynami drukującymi oraz introligatorskimi.

Optimus Polska to firma specjalizująca się we wdrażaniu systemów MIS oraz innych systemów poligraficznych. W naszej ofercie:
n Optimus Dash (MIS) n Optimus Cloud (web2print)
n pdfToolbox n FileTrain (workflow) n tFLOW n
ColorAnt / ZePrA / CoPrA n IMP n IC3D n ScanProof.
Krótka charakterystyka systemów: Optimus Dash
MIS -- skierowany do wszelkiego typu drukarń i zakładów produkcji opakowań, a w szczególności rozwijającego się rynku cyfrowego; zintegrowany z Dash MIS

system web2print Optimus Cloud oraz Optimus Cloud Mobile -- narzędzie codziennej pracy dla mobilnych
przedstawicieli handlowych lub sieci partnerskiej.
W ofercie również rozwiązania firmy Callas: pdfToolbox
pozwalający na automatyzację korekty plików PDF;
unikatowy system impozycyjny (IMP); color management (ColorAnt); proofing 3D dla opakowań (IC3D);
zaawansowany workflow (Filetrain); system przesyłu
i akceptacji plików do produkcji (tFLOW).
Szczegóły na stronie www.printsoftware.pl

SYSTEMY MIS/ERP

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.

Program jest skierowany do firm, które zajmują się
projektowaniem oraz produkcją opakowań. Pozwala
szybko i łatwo zaprojektować opakowanie z tektury.
Aktualnie program zawiera bazę 149 wzorów opakowań. 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 formacie „tlkart” lub wyeksportować do formatu
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„dxf” albo „cf2”. Następnie można wstawić mostki na
nożach i automatycznie narysować deskę wykrojnika
wraz z wymaganymi otworami montażowymi. Program zawiera też moduł zaawansowanych kalkulacji
cenowych. Umożliwia on wykonanie kompleksowej
wyceny produkcji, uwzględniającej koszt wykrojnika,
sztancowania, papieru, kaszerowania, druku, foliowania i lakierowania. Pozwala na budowę cenników papieru, druku, foliowania oraz lakierowania. Uwzględnia
nakład, walutę i niestandardowe koszty.

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

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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