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CICERO Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské nám. 51
CZ-53002  Pardubice

ul. Królowej Marysieńki 50A
02-954 Warszawa
www.iscicero.pl

Kontakt: Alexandra Szaforska
+48 785 009 700, szaforska@iscicero.pl

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.

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

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

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

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. 

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

OD PO NAD 25 LAT FIR MA EFI DO STAR CZA DE Dy KO WA NE DLA  bRANży 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.

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 de dy ko wa ne roz wią za nia, któ re po mo gą osią -
gnąć do sko na łe re zul ta ty po przez re duk cję kosz tów i wzrost wy daj no ści. 
EFI COR Ru GA TED Su ITE jest roz wią za niem MIS/ERP prze zna czo nym dla pro du cen tów opa ko wań z tek tu ry fa li stej.
EFI RA DIuS – dla opakowań giętkich, kartonów, producentów etykiet, ektruzji i rotograwiury.
PRINT FLOW to kom po nent za awan so wa ne go pla no wa nia pro duk cji, in te gro wa ny w ist nie jących śro do wi skach (m.in. SAP).
PACE – dla cyfrowego druku wielkoformatowego. 

Digiprint PL Sp. k. 
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

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.

Print Software 
Solutions Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 56/202
80-241 Gdańsk
tel.: +48 22 350 79 75
optimus@optimus2020.pl

Janusz Duda, 608 696 421
www.printsoftware.pl
www.optimus2020.pl

Print Software Solutions 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: n VoluPack (ERP/MIS) n Opti mus Dash (MIS) 
n Di rect Plan ning (pla no wa nie) n Glo bal Vi sion n pdfToolbox
n FileTrain (work flow) n OnPrintShop n IMP n IC3D.

VoluPack – naj bar dziej za awan so wa ny sys tem ERP/MIS 
dla pro du cen tów tek tu ry fa li stej i pa pie ru oraz opa ko wań
(tek tu ra fa li sta i li ta); Opti mus Dash MIS – skie ro wa ny do
wszel kie go typu 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; 
Di rect Plan ning – nie zwy kle przy ja zny sys tem pla no -
wa nia pro duk cji. W ofer cie rów nież roz wią za nia fir my
GlobalVision pro fe sjo nal ny sys tem in spek cji po praw no ści
pli ków i dru ku; OnPrintShop po pu lar ny sys tem web2print
z su per edy to rem pro duk tów on -li ne; pdfToolbox au to ma-
ty zu ją cy pre fli ght i ko rek ty pli ków PDF; uni ka to wy sys tem
im po zy cyj ny IMP; pro ofing 3D dla opa ko wań IC3 D; 
za awan so wa ny work flow Fi le tra in i in ne. 
Szcze gó ły: www.print so ftwa re.pl

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

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

Pro gram TL -KAR TON to ła twy w ob słu dze CAD. Po zwa la szyb ko za pro jek to wać opa ko wa nie, wy bie ra jąc je den ze 183 wzo -
rów. Użyt ki moż na roz mie ścić na ar ku szu. Pro gram po zwa la na ry so wać wła sną siat kę lub zmo dy fi ko wać tę wy ge ne ro wa ną
przez ma kro. Eks por tu je do for ma tu „dxf”, „hpg”, „cf2” i „svg”. 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 z wy ma ga ny mi otwo ra mi mon ta żo wy mi. W wy kroj ni ku ro ta cyj nym pro gram mo że sam wsta wić no że dzie -
lą ce od pad na ka wał ki o po da nej wiel ko ści. Jest też mo duł kom plek so wej wy ce ny pro duk cji.
Pro gram TL -PAL LET to na rzę dzie, któ re po ma ga opty mal nie roz ło żyć pu dła na pa le cie. Użyt kow nik po da je wy mia ry ze -
wnętrz ne pu dła oraz wy mia ry pa le ty. Zmie nia jąc któ ry kol wiek z pa ra me trów pro gram w ułam ku se kun dy prze li cza ilość pu -
deł miesz czą cych się na pa le cie oraz przed sta wia układ w rzu cie izo me trycz nym.
Pro gram CA AS jest skie ro wa ny do pro du cen tów opa ko wań. Po zwa la zbu do wać ba zę klien tów, zle ceń, tek tu ry oraz ma szyn.
Użyt kow nik mo że spraw dzić sta tus zle ceń, sta ty sty kę wy daj no ści ma szyn, ob ro tów fir my...

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

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 rozpo-
częcie 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 użytkownika-
mi 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.

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

Od 2004 roku two rzy my sys tem WORK MA NA GER do za rzą dza nia pro ce so we go dla ma łych i śred nich firm. Umoż li wia on
nad zór nad pro ce sa mi od za py ta nia do pro duk tu lub usłu gi, nad zo ru jąc zu ży cie pra cy i su row ców oraz po wsta wa nie pół pro -
duk tów i pro duk tów. Sys tem umoż li wia re je stra cję zu ży cia cza su i su row ców w cza sie rze czy wi stym. Za po mo cą pro fi li 
pro duk cyj nych po wsta ją kal ku la to ry au to ma tycz nie pu bli ko wa ne na stro nie www i kar ta tech no lo gicz na z po dzia łem na sta -
no wi ska oraz spe cy fi ka cja ma te ria ło wa. Moż li we jest śle dze nie eta pów pro ce su w cza sie rze czy wi stym oraz ob słu ga zda rzeń.
Tra ce abi li ty wy ro bu umoż li wia okre śle nie wa dli wych do staw su row ców. Au to ma tycz ne pa ro wa nie do ku men tów MM - MM+
umoż li wia wy kry cie bra ków już w trak cie na stęp nej ope ra cji. Sys tem ob słu gu je peł ną go spo dar kę ma ga zy no wą z ko da mi 
kre sko wy mi. Ob słu gu je my pro jek ty ba daw czo -roz wo jo we. Do star cza my na rzę dzia dla kon sul tan tów i wdro że niow ców na na -
szych plat for mach: ele ar nin go wej www.le ar ning.work ma na ger.pl i edu ka cyj nej www.edu.work ma na ger.pl. Współ pra cu je my
ze szkol nic twem wyż szym w za kre sie szko le nia i cer ty fi ka cji kadr. Moż li we jest eta po we wdra ża nie sys te mu.


