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CICERO 
Stapro Group Sp. z o.o.
ul. Chorągwi Pancernej 43
02-951 Warszawa
www.iscicero.pl

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

Firma CICERO z siedzibą w Warszawie jest częścią
czeskiej grupy IT STAPRO. CICERO Stapro Group od
ponad 25 lat zajmuje się ciągłym rozwojem, wsparciem
oraz implementacją autorskiego specjalistycznego
systemu informatycznego (klasy mis) dedykowanego
branży poligraficznej – mis CiCero. 
Cicero umożliwia wdrożenie wszystkich procesów
drukarni do systemu dzięki zastosowaniu między innymi
takich modułów jak: CRM, Komunikacja z klientem,
Produkcja, Automatyczne zbieranie danych,

Fakturowanie czy Controlling. Dzięki szerokim
możliwościom dopasowania i modularnej budowie 
MIS CICERO może być używany w każdej drukarni bez
względu na jej rozmiar, profil, potrzeby i różne
technologie druku. Doświadczeni konsultanci służą nie
tylko swoją wiedzą z zakresu implementacji systemu, ale
również pomocą z zakresu usprawnienia wewnętrznych
procesów w drukarni.
ponad 100 drukarń w Czechach, słowacji i polsce
wykorzystuje możliwości, jakie daje mis CiCero.

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 ARDEN SOFTWARE 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. 

HiFlow Solutions
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa
tel.: 22 333 81 81
Office@HiFlowSolutions.pl
www.hiflowsolutions.pl

HiFlow solutions to globalna Firma inFormatyCzna z siedzibą w miami i w warszawie
speCjalizująCa się w rozwoju i wdrażaniu systemów zarządzania w produkCji opakowań,
etykiet i w poligraFii. 

Kon sul tan ci i pro gra mi ści HiFlow So lu tions po mo gli przez ostat nie 20 lat już po nad 100 pro du cen tom opa ko wań, 
ety kiet i dru kar niom w zwięk sza niu ich pro duk tyw no ści i ren tow no ści. HiFlow to sys tem za rzą dza nia kla sy mis / mes
wy po sa żo ny w sen so ry in sta lo wa ne w ma szy nach, któ re umoż li wia ją po rów na nie rze czy wi stej pro duk tyw no ści z kal ku -
la cja mi ofer to wy mi. Au to ma ty zu je pro ce sy kal ku la cji, ofer to wa nia oraz przy go to wa nia, pla no wa nia i re ali za cji pro duk cji,
a tak że ma ga zy no wa nia i lo gi sty ki. HiFlow to ela stycz ny sys tem dla firm, któ re są na ty le spe cy ficz ne, że ża den go to wy
sys tem nie jest w sta nie za spo ko ić wszyst kich ich po trzeb.

Smart LFP Sp. z o.o. S.k
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
Bartosz Chomczyński, tel. kom.:: +48 609 490 078
DEMO EXPERIENCE CENTER:+ 48 609 912 719
www.smartlfp.pl

smart lFp to gwa ran cja pro fe sjo nal nej in te gra cji śro do wi ska pro duk cyj ne go w bran ży lFp, za pew nia jąc asy stę, 
do bór roz wią zań, szko le nia, opty ma li za cję work flow oraz roz wią za nia so ftwa re mis dla tych ryn ków. 

je ste śmy wy łąCz nym dys try bu to rem na pol skę opro gra mo wa nia ems mul ti press Fir my da ta li ne
so lu tion – li de ra ryn ku w seg men cie bran ży ko mu ni ka cji gra ficz nej. erp, mis i Crm w jed nym opro gra mo wa niu – to
wła śnie wy róż nia opro gra mo wa nie Mul ti Press. 
Opro gra mo wa nie, któ re jest ela stycz ne i ska lo wal ne, umoż li wia peł ną au to ma ty za cję pro ce su pro duk cyj ne go bez utra ty
kon tro li. MultiPress in te gru je ta kie na rzę dzia jak: CRM, kal ku la cje, wy ce ny, kon tro lę pli ków, za rzą dza nie za mó wie nia mi,
in te rak tyw ne pla no wa nie, śle dze nie cza sów, wa li da cję on li ne, fak tu ro wa nie i mo ni to ro wa nie fi nan so we…
Czy tel nie, in tu icyj nie, pro sto! wy star czy wy brać nie zbęd ne na rzę dzia! 

EyeC Polska
Biuro handlowe: Racławicka Center
ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław
kom.: 512 354 354, office@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

eyeC jest wiodąCym dostawCą w branży
systemów do inspekCji wizyjnej opakowań.

Jednym z rozwiązań jest zaawansowany system
Proofiler Graphic – przeznaczony zarówno dla
projektantów, działów 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. Inspekcja jest błyskawiczna, obiektywna 
i przede wszystkim powtarzalna. Zakres inspekcji
pozwala na wykrywanie niepożądanych różnic 
na całym obszarze opakowania (kartoniku, ulotki,
etykiety, folii), 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.

zapraszamy do współpraCy!

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

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.
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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 n OnPrintShop n IMP n IC3D n Impostrip.

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; sys temy im po zy-
cyj ne impostrip i 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

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 tlkarton 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 z 206 wzo rów.
Ba za wzo rów opa ko wań jest cią gle roz sze rza na. Użyt ki moż na roz mie ścić na ar ku szu. Moż na do ku pić mo duł po zwa la ją cy
na two rze nie wła snych ry sun ków „od ze ra” lub mo dy fi ko wa nie ry sun ków wy ge ne ro wa nych przez pro gram. W tym mo du le
są za mknię te funk cje ta kie jak: ry so wa nie, przy ci na nie, ob ra ca nie i wie le in nych... Moż li wy eks port do for ma tu „dxf”, „hpg”,
„cf2” i „svg”. Wy ce na wy kroj ni ka w stan dar dzie. Mo duł wy kroj ni ków po zwa la 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.
tlpallet to pro gram po zwa la ją cy ob li czyć ilość opa ko wań, ja ka zmie ści się na wy bra nej pa le cie oraz wska zać ich opty mal -
ne uło że nie. 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. Jest do stęp ny ja ko do da tek do pro gra mu TLKarton.

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: e-le 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.

Sistrade Poland
Aleja Niepodległości 69
02-626 Warszawa / Polska
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com
www.sistrade.com

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.

www.sistrade.com


