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Jesteśmy ﬁrmą czeską, będącą członkiem
Stapro Group z siedzibą w mieście Pardubice.
OD 1995 rOKu ZaJMuJEMy SIę rOZWOJEM
I IMPLEMENTaCJĄ WySPECJaLIZOWaNEgO
SySTEMu INFOrMaTyCZNEgO (MIS)
PrZEZNaCZONEgO DLa braNży
POLIgraFICZNEJ.

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

www.eyecpolska.pl

Optimus Polska Print Software Solutions

Al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 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

Wykorzystanie naszego systemu pozwala na
kompleksowe i efektywne zarządzanie spółką między
innymi w obszarach zarządzania relacjami z klientami
(CRM), produkcji, magazynowania i logistyki.

DIgIPrINT PL – TWÓJ DOSTaWCa rOZWIĄZaŃ ESKO.

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.

blikacyjne, opakowaniowe i z branży tektury falistej
– każdej organizacji EFI oferuje dedykowane rozwiązania, które pomogą osiągnąć doskonałe rezultaty
poprzez redukcję kosztów i wzrost wydajności.
EFI COrrugaTED SuITE jest rozwiązaniem MIS/ERP
przeznaczonym dla producentów opakowań z tektury
falistej; EFI raDIuS – dla opakowań giętkich, kartonów,
producentów etykiet; PrINT FLOW to komponent
zaawansowanego planowania produkcji, integrowany
w istniejących środowiskach.

PrOgraM IMPaCT ﬁrmy ARDENSOFTWARE LTD
służy do projektowania opakowań lub standów
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.

składania, z włożonym przedmiotem, postawionego
na półkach sklepowych.

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

Od drukarni cyfrowej, przez etykietową, po wielozakładowe, międzynarodowe przedsiębiorstwa poligraﬁczne, pu-

Import graﬁki, nakładanie jej na projekt pozwala tworzyć
prezentacje gotowego produktu w różnych fazach
EyEC JEST WIODĄCyM DOSTaWCĄ W braNży
SySTEMÓW DO INSPEKCJI WIZyJNEJ OPaKOWaŃ.

EyeC Polska

W ciągu tego okresu staliśmy się liderem na rynku
czeskim i słowackim. W 2014 roku wkroczyliśmy również
na inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej. Do chwili
obecnej z powodzeniem zakończyliśmy wdrożenie
naszego rozwiązania w ponad 100 drukarniach.

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.
Inspekcja jest błyskawiczna, obiektywna i przede
wszystkim powtarzalna. Zakres inspekcji pozwala na
wykrywanie niepożądanych różnic na całym obszarze
opakowania, jak i montażu. Rozumiejąc potrzeby rynku,
ﬁrma EyeC zintegrowała system Prooﬁler Graphic
z modułem Esko Automation Engine, co pozwala
na pełną automatyzację procesu inspekcji plików.

Rozwiązanie inspekcyjne w postaci zaawansowanego
systemu Prooﬁler Graphic jest przeznaczone zarówno
dla działu prepress drukarni, jak i jej klientów końcowych.
Umożliwia bardzo szybką analizę zgodności plików PDF
z drukarni z projektami klienta (PDF do PDF), jak również,
w późniejszym etapie, PDF do montażu w procesie
step&repeat oraz montaż do montażu, także wspólny.

ZaPraSZaMy DO WSPÓłPraCy!

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 Pressero
n OnPrintShop 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); prooﬁng 3D dla
opakowań (IC3D); zaawansowany workflow (Filetrain);
profesjonalne systemy web2print z edytorami
produktów on-line (Pressero, OnPrintShop).
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, poprzez
planowanie i zarządzanie produkcją, aż po szczegółowe
analizy biznesowe w module Business Intelligence.
PrOgraM TL-KarTON JEST SKIErOWaNy
DO FIrM, KTÓrE ZaJMuJĄ SIę PrOJEKTOWaNIEM
OraZ PrODuKCJĄ OPaKOWaŃ.
n Pozwala szybko i łatwo zaprojektować opakowanie,
wybierając jeden ze 174 wzorów opakowań.
n Użytki można rozmieścić na arkuszu.
n Program pozwala narysować własną siatkę oraz
zmodyﬁkować tę wygenerowaną przez program.
n Gotowy projekt możemy wyeksportować do formatu
„dxf”, „hpg” lub „cf2”.
PrOFIS POLIgraFIa + COMarCH ErP OPTIMa
TO ZINTEgrOWaNy SySTEM DO ZarZĄDZaNIa
FIrMĄ POLIgraFICZNĄ I OPaKOWaNIOWĄ
MaJĄCy ZaSTOSOWaNIE W DruKarNIaCH
OFFSETOWyCH, CyFrOWyCH, WIELKOFOrMaTOWyCH,
FLEKSOgraFICZNyCH OraZ PrZy PrODuKCJI
OPaKOWaŃ.

OPAKOWANIE 2/2019

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.
www.reprograf.com.pl

n

n

Można wstawić mostki na nożach i automatycznie
narysować deskę wykrojnika wraz z wymaganymi
otworami montażowymi.
Jest też moduł kompleksowej wyceny produkcji.

PrOgraM CaaS JEST SKIErOWaNy
DO PrODuCENTÓW OPaKOWaŃ.
Pozwala zbudować bazę klientów, zleceń, tektury oraz
maszyn. Użytkownik może sprawdzić status zleceń,
statystykę wydajności maszyn i obrotów ﬁrmy.
Modułowa struktura programu umożliwia rozpoczęcie pracy w minimalnej konﬁguracji, co wiąże się
z niewielkim nakładem ﬁnansowym. Wraz z rozwojem
ﬁrmy możliwe jest rozszerzenie oprogramowania
o kolejne moduły. Współpraca z naszymi użytkownikami oraz rozmowy na temat potrzeb przedsiębiorstwa
poligraﬁcznego pozwalają nam na sukcesywne
wprowadzanie nowych elementów systemu.
Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę
związaną z doradztwem, wdrożeniem i wsparciem.

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

TL-DESIGN
Tomasz Lewandowski

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

www.tldesign.pl

X PROFIS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rodzinna 9a, 53-029 Wrocław
www.xproﬁs.pl, tel. (71) 33 23 603
Kontakt: Adrian Steciuk
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