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FIRMA HEIDELBERG OFERUJE W PEŁNI ZINTEGROWANY, 
MODUŁOWY SYSTEM PRINECT DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI 
I KONTROLI KOSZTÓW W DRUKARNI.

Modułowa budowa daje gwarancję zintegrowania, zoptymalizowania przepływu zasobów niezależnie 

od profilu i wyposażenia przedsiębiorstwa oraz etapowego rozwoju. Moduły systemu PRINECT oferują

rozwiązania z zakresu zarządzania barwą, operacyjnego zarządzania produkcją, optymalizacji przyrządu,

funkcjonalności MIS (gospodarka materiałowa, finanse, oferty, kontakty z klientem, raporty) i planowania

produkcji. Dzięki zastosowaniu otwartego formatu JDF istnieje możliwość współpracy systemu Prinect 
z oprogramowaniem innych firm oraz maszyn drukujących.

HEIDELBERG
POLSKA SP. Z O.O.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa

tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652

info.pl@heidelberg.com

www.heidelberg.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

IN FORM CON TENT COM PA RE jest ide al nym na rzę dziem dla firm pro jek tu ją cych opa ko wa nia. Pa kiet

InformCC po zwa la na kon tro lę zgod no ści tek stu i gra fi ki w pro ce sie uzgad nia nia ar twor ku opa ko wa nia

z klien tem. Pro gram ob słu gu je pli ki PDF, Ado be Il lu stra tor, Word, Excel i in ne for ma ty. Współ pra cu je ze

wszyst ki mi al fa be ta mi i ję zy ka mi. Jest on opar ty na sie ci WWW, dzia ła na każ dym sys te mie ope ra cyj nym

i jest w peł ni spraw dzo ny przez GMP. 

Ko rek ta jest nie wąt pli wie istot ną czę ścią two rze nia sza ty gra ficz nej, nie tyl ko dla do staw ców tre ści, lecz tak -

że dla pro jek tan tów, któ rzy są przy pi sa ni do jej pro duk cji. To wła śnie tu taj wkra cza In form Con tent Com pa re

– GWA RAN TU JE BŁY SKA WICZ NE BA DA NIE ZGOD NO ŚCI TRE ŚCI I PRO JEK TU OPA KO WA NIA NA
KAŻ DYM ETA PIE JE GO PO WSTA WA NIA! 

Wię cej in for ma cji na stro nie: www.in formcc.pl

ul. Platynowa 20, 55-093 Kiełczów

Kontakt: Marcin Weksler

Business Development Manager

tel.: +48 512 354 354

marcin.weksler@informcc.pl

www.informcc.pl

EFI 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, 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, zre du ko wa nia in ge ren cji, 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 EFI ofe ru je roz wią za nia, któ re

po mo gą osią gnąć do sko na łe re zul ta ty po przez im ple men ta cję peł ne go pa kie tu PRO DUC TI VI TY SU ITE, 

nie za leż ne go, acz de dy ko wa ne go roz wią za nia kla sy MIS/ERP ta kie go jak EFI TECH NI QUE dla dru karń 

pu bli ka cyj nych czy EFI RA DIUS dla opa ko wa nio wych, bądź po szcze gól nych kom po nen tów opro gra mo wa nia

dla kon kret nych za dań. 

EFI 
Belgium bvba
Brixtonlaan 9

B1930 Zaventem Belgium

tel.: +32 2 749 9420, www.efi.com

Monika Nojszewska

tel. kom.: +48 500 415 113

Monika.Nojszewska@efi.com

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. Fir ma Esko jest li de rem na ryn ku do staw ców 

na świe tla rek CtP flek so, sto łów wy ci na ją co -bi gu ją cych Kongs berg oraz zin te gro wa ne go i kom plek so we go

opro gra mo wa nia dla pro jek tan tów i pro du cen tów opa ko wań, stu diów pre press, dru kar ni, wy daw nictw oraz

firm re pro gra ficz nych. 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. DO STAW CA SYS TE MÓW IN SPEK CJI WI ZYJ NEJ GLO BAL VI SION ORAZ
SYS TE MÓW KON TRO LI I ZA RZĄ DZA NIA KO LO REM MEASURECOLOR.

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
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REPROGRAF JEST DOSTAWCĄ SYSTEMÓW KLASY MIS/ERP ORAZ PROWADZI 
DORADZTWO Z ZAKRESU OPTYMALIZACJI PROCESÓW W BRANŻY OPAKOWAŃ I ETYKIET

Nasze systemy zostały zaprojektowane tak aby wspierać różnorodne potrzeby drukarń z zakresu obsługi

realizacji zamówienia począwszy od pozyskania klienta, po planowanie i zarządzanie produkcją aż po

szczegółowe analizy biznesowe w module Business Intelligence.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doradzimy jak skutecznie zoptymalizować procesy w Państwa firmie 

z wykorzystaniem nowoczesnych systemów MIS/ERP. Posiadamy doświadczenie w produkcji m.in. etykiet

samoprzylepnych, IML, opakowań giętkich oraz kartonowych.  

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

Maciej Firlej – tel. kom.: 698 698 607

firlej.m@reprograf.com.pl

www.reprograf.com.pl

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 168 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”, „cf2” lub „hpg”. 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

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.

SISTRADE Poland
Aleja Niepodległości 69

02-626 Warszawa

tel. kom.: +48 606 744 996

andrzej.mikolajczuk@sistrade.com

www.sistrade.com
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