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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.

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.

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.

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
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.

Import graﬁki, nakładanie jej na projekt pozwala tworzyć
prezentacje gotowego produktu w różnych fazach
Print Software Solutions to ﬁrma specjalizująca się
we wdrażaniu systemów MIS oraz innych systemów
poligraﬁcznych: n VoluPack (ERP/MIS) n Optimus Dash (MIS)
n Direct Planning (planowanie) n Global Vision n pdfToolbox
n FileTrain (workflow) n OnPrintShop n IMP n IC3D.

VoluPack – najbardziej zaawansowany system ERP/MIS
dla producentów tektury falistej i papieru oraz opakowań
(tektura falista i lita); optimus Dash MIS – skierowany do
wszelkiego typu drukarń i zakładów produkcji opakowań,

Wykorzystanie naszego systemu pozwala na
kompleksowe i efektywne zarządzanie spółką między
innymi w obszarach zarządzania relacjami z klientami
(CRM), produkcji, magazynowania i logistyki.
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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.
a w szczególności rozwijającego się rynku cyfrowego;
Direct Planning – niezwykle przyjazny system planowania produkcji. W ofercie również rozwiązania ﬁrmy
globalVision profesjonalny system inspekcji poprawności
plików i druku; onPrintShop popularny system web2print
z super edytorem produktów on-line; pdfToolbox automatyzujący preflight i korekty plików PDF; unikatowy system
impozycyjny IMP; prooﬁng 3D dla opakowań IC3D;
zaawansowany workflow Filetrain i inne.
Szczegóły: www.printsoftware.pl

Packsize jest międzynarodową ﬁrmą technologiczną. Wszystkie działania Packsize GmbH
są koordynowane z głównej siedziby, która mieści się w niemieckim Herford. Przedsiębiorstwo
rozwija, produkuje i sprzedaje oprogramowanie on Demand Packaging®, jak również systemy
i rozwiązania opakowaniowe.

Rozwiązania Packsize pomagają producentom i sprzedawcom e-handlu pakować na żądanie
produkty jednostkowe w pudła idealnie dopasowane do ich rozmiarów. Firma dostarcza również
zautomatyzowane, a także zindywidualizowane rozwiązania On Demand Packaging® w zgodzie
z wymaganiami 4. rewolucji przemysłowej.

Od 2004 roku tworzymy system Work Manager do zarządzania procesowego dla małych i średnich ﬁrm. Umożliwia on
nadzór nad procesami od zapytania do produktu lub usługi, nadzorując zużycie pracy i surowców oraz powstawanie półproduktów i produktów. System umożliwia rejestrację zużycia czasu i surowców w czasie rzeczywistym. Za pomocą proﬁli
produkcyjnych powstają kalkulatory automatycznie publikowane na stronie www i karta technologiczna z podziałem na stanowiska oraz specyﬁkacja materiałowa. Możliwe jest śledzenie etapów procesu w czasie rzeczywistym oraz obsługa zdarzeń.
Traceability wyrobu umożliwia określenie wadliwych dostaw surowców. Automatyczne parowanie dokumentów MM- MM+
umożliwia wykrycie braków już w trakcie następnej operacji. System obsługuje pełną gospodarkę magazynową z kodami
kreskowymi. Obsługujemy projekty badawczo-rozwojowe. Dostarczamy narzędzia dla konsultantów i wdrożeniowców na naszych platformach: elearningowej www.learning.workmanager.pl i edukacyjnej www.edu.workmanager.pl. Współpracujemy
ze szkolnictwem wyższym w zakresie szkolenia i certyﬁkacji kadr. Możliwe jest etapowe wdrażanie systemu.
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Print Software
Solutions Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 56/202
80-241 Gdańsk
tel.: +48 22 350 79 75
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Janusz Duda, 608 696 421

www.printsoftware.pl
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Europejska siedziba:

Packsize GmbH

Herringhauser Str. 35
32051 Herford / Niemcy
tel. kom.: +48 696 696 082
Rafal.wiraszka@packsize.com

pl.packsize.com

Tisoft

ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
tel.: 52 35 33 272
tel. kom.: 605658447
info@tisoft.com.pl

www.tisoft.com.pl
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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
Tel. 602 246 287

Program TL-karTon to łatwy w obsłudze CAD. Pozwala szybko zaprojektować opakowanie, wybierając jeden ze 183 wzorów. Użytki można rozmieścić na arkuszu. Program pozwala narysować własną siatkę lub zmodyﬁkować tę wygenerowaną
przez makro. Eksportuje do formatu „dxf”, „hpg”, „cf2” i „svg”. Można wstawić mostki na nożach i automatycznie narysować
deskę wykrojnika z wymaganymi otworami montażowymi. W wykrojniku rotacyjnym program może sam wstawić noże dzielące odpad na kawałki o podanej wielkości. Jest też moduł kompleksowej wyceny produkcji.
Program TL-PaLLeT to narzędzie, które pomaga optymalnie rozłożyć pudła na palecie. Użytkownik podaje wymiary zewnętrzne pudła oraz wymiary palety. Zmieniając którykolwiek z parametrów program w ułamku sekundy przelicza ilość pudeł mieszczących się na palecie oraz przedstawia układ w rzucie izometrycznym.
Program CaaS jest skierowany do producentów opakowań. Pozwala zbudować bazę klientów, zleceń, tektury oraz maszyn.
Użytkownik może sprawdzić status zleceń, statystykę wydajności maszyn, obrotów ﬁrmy...
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.

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.
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