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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.

eproductivity software
40 24th street, pittsburgh, pa 15222
stany zjednoczone
www.eproductivitysoftware.com

monika nojszewska, tel. kom.: +48 500 415 113
monika.nojszewska@eproductivitysoftware.com

Fir ma eps oFeruje 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 kLasY mis i erp.

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.
ra dius – dla opakowań giętkich, kartonów, producentów etykiet, ekstruzji 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).

dla każ dego segmentu rynku firma eps ofe ru je de dy ko wa ne dla branży 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.

masterapps sp. z o.o.
ul. zakręt 13, 30-245 kraków
artur jankowski
tel. kom.: +48 518 751 690
biuro@masterapps.pl
www.masterapps.pl

masterapps – zin te gro wa ne opro gra mo wa nie
do za rzą dza nia pra cą dru kar ni opa ko wań
sprze daż i oB słu ga kLien ta i za rzą dza nie pro duk cją

nasz sys tem po zwa la na au to ma ty za cję pro ce sów za cho -
dzą cych w dru kar ni, ta kich jak: wy ce na zle ceń, pro wa dze -
nie sprze da ży, we ry fi ka cja pli ków, ak cep ta cja pro jek tów,
ob słu ga za mó wień, jak rów nież za rzą dza nie pro duk cją.
dział han dlo wy ma sta ły do stęp do in for ma cji, na ja kim
eta pie są ich zle ce nia, kie dy za koń czy się pro duk cja oraz
czy wy stą pi ły ja kieś ewen tu al ne pro ble my lub opóź nie nia.

opro gra mo wa nie po zwa la na szcze gó ło wą wy ce nę ope -
ra cji pro duk cyj nych, bio rąc pod uwa gę koszt ro bo czo go -
dzin, wy daj ność po szcze gól nych sta no wisk, zu ży te ma te -
ria ły, czy in ne kosz ta eks plo ata cyj ne. dzię ki wbu do wa ne -
mu mo du ło wi opa ko wań, sys tem umoż li wia wy ge ne ro -
wa nie wy kroj ni ka z opty mal nie roz miesz czo ny mi użyt -
ka mi, dla da ne go pu deł ka, na pod sta wie jed ne go z wie lu
do stęp nych wzo rów. to po zwa la do kład nie osza co wać
ilość ar ku szy oraz koszt wy kroj ni ka. sys tem da je moż li -
wość uru cho mie nia skle pu in ter ne to we go.

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.directplanning.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 picador 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; 
projektowanie opakowań picador i in ne. 
szcze gó ły: www.print so ftwa re.pl

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.
profesjonalna inspekcja wizyjna gwarantuje bezbłędnie
i w terminie zrealizowane wszystkie zlecenia.
zapraszamY do współpracY!

https://eproductivitysoftware.com
mailto:monika.nojszewska@eproductivitysoftware.com
http://tompak.com.pl/index.html
mailto:biuro@tompak.pl
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https://hiflowsolutions.pl
mailto:Office@HiFlowSolutions.pl
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https://www.printsoftware.pl
mailto:optimus@optimus2020.pl
https://www.directplanning.com/pl/
https://www.printsoftware.pl
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Xprofis sp. z o.o.
ul. rodzinna 9a, 53-029 Wrocław
www.xprofis.pl, tel. (71) 33 23 603
kontakt: adrian steciuk
tel. 602 246 287

xproFis poLigraFia + comarch erp optima
to dojrzały, zintegrowany system do zarządzania
firmą poligraficzną i opakowaniową. 

stosowany w kilkudziesięciu drukarniach offsetowych,
cyfrowych, fleksograficznych, wielkoformatowych
i innych oraz przy produkcji opakowań.
kompleksowe rozwiązanie automatyzuje przebieg
zlecenia od oferty do rozliczenia, poprawia
wydajność, ogranicza błędy. 

jego modułowa struktura umożliwia wieloetapowe,
niezależne wdrażanie. atutem systemu są rozbudowane
kalkulacje (również on-line) w oparciu o różne metody
wyceny. cenna jest również szybka, zaawansowana,
automatyczna i kontrolowana optymalizacja 
planowania produkcji.
naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę
związaną z doradztwem, wdrożeniem i wsparciem
oraz wieloletnie doświadczenie w branży.
uwaga! nowY moduł – kontroLa jakości.

smart lfp sp. z o.o. s.k
ul. Wojska polskiego 2, 40-669 katowice
kontakt: +48 609 490 078
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! 

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

tisoft sp. z o.o.
ul. fordońska 40, 85-719 bydgoszcz
sekretariat: biuro@tisoft.com.pl
tel.: 52 35 33 272 / tel. kom.: 607 773 522
www.workmanager.pl / www.e-dyrektor.pl
www.netlist.pl / www.tisoft.com.pl/produkty

work ma na ger, ła twy w ska lo wa niu i roz sze rza niu sys tem za rzą dza nia dla firm od 20-200 pra cow ni ków (bok, 
kosz to ry so wa nie w po sta ci ser wi su web). z kalkulacji  powstaje elektroniczne zlec. prod. zawierające dowolne pliki, dtp,
pro duk cja (zu ży cie pra cy, dzia ła ją ca w tle – peł na go spo dar ka ma ga zy no wa na pro duk cji, roz li cze nia pro duk cja -ma ga zy ny).
Wspie ra my za rów no au dyt i wdro że nie. do star cza ne na rzę dzia i usłu gi umoż li wia ją przej ście od ana li zy po trzeb, przez
wdro że nie sys te mu i re je stra cję zda rzeń do ana li zy klu czo wych Wskaź ni ków efek tyw no ści i roz sze rzo nych ana liz fi nan -
so wych. na sze pro duk ty pod no szą ren tow ność i sto pień or ga ni za cji przed się biorstw oraz umoż li wia ją pra cę zdal ną.
moż li we są wdro że nia czę ścio we. patrz ar ty kuł i re kla ma w „po li gra fi ka” 2/2022 „Wdro że nie sys te mu do kom plek so we go
za rzą dza nia”. dzię ki sys te mo wi szko leń www.le ar ning.work ma na ger.pl (160 fil mów vi deo z lek to rem) znacz nie pod no si my
sku tecz ność wdro żeń i ob ni ża my ich koszt. in te gru je my na sze opro gra mo wa nie z już ist nie ją cym w fir mie. 
Bez płat na wer sja edu ka cyj na w 45 se kund na www.edu.work ma na ger.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 213 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.

Virtus lab sp. z o.o.
ul. szlak 49, 31-148 kraków
kontakt: jakub lasota
+48 664 775 350
jlasota@virtuslab.com
nexelem.com 

nexeLem jest częścią VirtusLaB – FirmY technoLogicznej.
Wprowadzamy naszych klientów do cyfrowego świata, specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania 
dla branży produkcyjnej. nasza technologia umożliwia optymalizację całego przedsiębiorstwa produkcyjnego,
podnosząc jego rentowność. z nexelem zwiększysz przychody i skrócisz czas realizacji zamówień.

jesteśmy na rynku od 2010 roku, a nasze oddziały znajdują się w polsce, Wielkiej brytanii oraz niemczech. 
Virtuslab tworzy obecnie ponad 300 specjalistów z branży it. 

wspieramy, doradzamy oraz tworzymy wysokiej jakości oprogramowanie.
pomagamy klientom z branży produkcyjnej osiągnąć więcej, w krótszym czasie.

tl-design 
tomasz lewandowski
ul. kosynierów 79c/53, 84-230 rumia
tel. kom.: 502 330 298, e-mail: tldesign@tldesign.pl
www.tldesign.pl
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