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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

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

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
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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. DOSTAWCA SYSTEMÓW INSPEKCJI WIZYJNEJ GLOBAL VISION ORAZ
SYSTEMÓW KONTROLI I ZARZĄDZANIA KOLOREM MEASURECOLOR.

EFI dostarcza firmom z branży poligraficzno-opakowaniowej inteligentne, zintegrowane i zautomatyzowane oprogramowanie, stworzone w celu zwiększenia przejrzystości prowadzonej działalności, zoptymalizowania procesów, zredukowania ingerencji, wykreowania nowych źródeł przychodów, poprawienia
całkowitej wydajności oraz wzrostu rentowności.
Od drukarni cyfrowej, przez etykietową, po wielozakładowe, międzynarodowe przedsiębiorstwa poligraficzne, publikacyjne, opakowaniowe i z branży tektury falistej – każdej organizacji EFI oferuje rozwiązania, które
pomogą osiągnąć doskonałe rezultaty poprzez implementację pełnego pakietu PRODUCTIVITY SUITE,
niezależnego, acz dedykowanego rozwiązania klasy MIS/ERP takiego jak EFI TECHNIQUE dla drukarń
publikacyjnych czy EFI RADIUS dla opakowaniowych, bądź poszczególnych komponentów oprogramowania
dla konkretnych zadań.

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.

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

ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl

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.

ul. Platynowa 20, 55-093 Kiełczów
Kontakt: Marcin Weksler
Business Development Manager
tel.: +48 512 354 354
marcin.weksler@informcc.pl
www.informcc.pl

INFORM CONTENT COMPARE jest idealnym narzędziem dla firm projektujących opakowania. Pakiet
InformCC pozwala na kontrolę zgodności tekstu i grafiki w procesie uzgadniania artworku opakowania
z klientem. Program obsługuje pliki PDF, Adobe Illustrator, Word, Excel i inne formaty. Współpracuje ze
wszystkimi alfabetami i językami. Jest on oparty na sieci WWW, działa na każdym systemie operacyjnym
i jest w pełni sprawdzony przez GMP.
Korekta jest niewątpliwie istotną częścią tworzenia szaty graficznej, nie tylko dla dostawców treści, lecz także dla projektantów, którzy są przypisani do jej produkcji. To właśnie tutaj wkracza Inform Content Compare
– GWARANTUJE BŁYSKAWICZNE BADANIE ZGODNOŚCI TREŚCI I PROJEKTU OPAKOWANIA NA
KAŻDYM ETAPIE JEGO POWSTAWANIA!
Więcej informacji na stronie: www.informcc.pl

HEIDELBERG
POLSKA SP. Z O.O.

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

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
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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.

Reprograf S.A.

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.

ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
Maciej Firlej – tel. kom.: 698 698 607
firlej.m@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.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

Program jest skierowany do firm, które zajmują się
projektowaniem oraz produkcją opakowań. Pozwala
szybko i łatwo zaprojektować opakowanie z tektury.

TL-DESIGN
Tomasz Lewandowski

Aktualnie program zawiera bazę 168 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 for-

EKONOMIA I TECHNOLOGIE

matu „dxf”, „cf2” lub „hpg”. 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.

Aleja Niepodległości 69
02-626 Warszawa
tel. kom.: +48 606 744 996
andrzej.mikolajczuk@sistrade.com
www.sistrade.com

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