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eproductivity software

Firma eps oFeruje dedykowane dla Branży poLigraFiczno-opakowaniowej
inteLigentne, zintegrowane i zautomatYzowane oprogramowanie kLasY mis i erp.

40 24th street, pittsburgh, pa 15222
stany zjednoczone

corrugated suite jest rozwiązaniem mis/erp przeznaczonym dla producentów opakowań z tektury falistej.
radius – dla opakowań giętkich, kartonów, producentów etykiet, ekstruzji i rotograwiury.
print FLow to komponent zaawansowanego planowania produkcji, integrowany w istniejących środowiskach (m.in. sap).

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

dla każdego segmentu rynku ﬁrma eps oferuje dedykowane dla branży rozwiązania,
które pomogą osiągnąć doskonałe rezultaty poprzez redukcję kosztów i wzrost wydajności.

www.eproductivitysoftware.com

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

eyec polska

biuro handlowe: racławicka center
ul. skarbowców 23a, 53-025 Wrocław
kom.: 512 354 354, ofﬁce@eyecpolska.pl

www.eyecpolska.pl

hiflow solutions

ul. domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa
tel.: 22 333 81 81
ofﬁce@hiflowsolutions.pl

www.hiflowsolutions.pl

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

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

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.

fazach składania, z włożonym przedmiotem,
postawionego na półkach sklepowych.

import graﬁki, nakładanie jej na projekt pozwala
tworzyć prezentacje gotowego produktu w różnych

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.

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!

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.

konsultanci i programiści hiflow solutions pomogli przez ostatnie 20 lat już ponad 100 producentom opakowań,
etykiet i drukarniom w zwiększaniu ich produktywności i rentowności. hiFlow to system zarządzania klasy mis / mes
wyposażony w sensory instalowane w maszynach, które umożliwiają porównanie rzeczywistej produktywności z kalkulacjami ofertowymi. automatyzuje procesy kalkulacji, ofertowania oraz przygotowania, planowania i realizacji produkcji,
a także magazynowania i logistyki. hiflow to elastyczny system dla ﬁrm, które są na tyle specyﬁczne, że żaden gotowy
system nie jest w stanie zaspokoić wszystkich ich potrzeb.
masterapps – zintegrowane oprogramowanie
do zarządzania pracą drukarni opakowań
sprzedaż i oBsługa kLienta i zarządzanie produkcją
nasz system pozwala na automatyzację procesów zachodzących w drukarni, takich jak: wycena zleceń, prowadzenie sprzedaży, weryﬁkacja plików, akceptacja projektów,
obsługa zamówień, jak również zarządzanie produkcją.
dział handlowy ma stały dostęp do informacji, na jakim
etapie są ich zlecenia, kiedy zakończy się produkcja oraz
czy wystąpiły jakieś ewentualne problemy lub opóźnienia.
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 picador n onprintshop n imp n ic3d n impostrip.

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,

oprogramowanie pozwala na szczegółową wycenę operacji produkcyjnych, biorąc pod uwagę koszt roboczogodzin, wydajność poszczególnych stanowisk, zużyte materiały, czy inne koszta eksploatacyjne. dzięki wbudowanemu modułowi opakowań, system umożliwia wygenerowanie wykrojnika z optymalnie rozmieszczonymi użytkami, dla danego pudełka, na podstawie jednego z wielu
dostępnych wzorów. to pozwala dokładnie oszacować
ilość arkuszy oraz koszt wykrojnika. system daje możliwość uruchomienia sklepu internetowego.
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; systemy impozycyjne impostrip i imp; prooﬁng 3d dla opakowań ic3d;
projektowanie opakowań picador i inne.
szczegóły: www.printsoftware.pl
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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

sistrade poland

aleja niepodległości 69
02-626 Warszawa / polska
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com

www.sistrade.com

smart LFp to gwarancja profesjonalnej integracji środowiska produkcyjnego w branży LFp, zapewniając asystę,
dobór rozwiązań, szkolenia, optymalizację workflow oraz rozwiązania software mis dla tych rynków.

jesteśmY wYłącznYm dYstrYButorem na poLskę oprogramowania ems muLtipress FirmY dataLine
soLution – lidera rynku w segmencie branży komunikacji graﬁcznej. erp, mis i crm w jednym oprogramowaniu – to
właśnie wyróżnia oprogramowanie multipress.
oprogramowanie, które jest elastyczne i skalowalne, umożliwia pełną automatyzację procesu produkcyjnego bez utraty
kontroli. multipress integruje takie narzędzia jak: crm, kalkulacje, wyceny, kontrolę plików, zarządzanie zamówieniami,
interaktywne planowanie, śledzenie czasów, walidację online, fakturowanie i monitorowanie ﬁnansowe…
czytelnie, intuicyjnie, prosto! wystarczy wybrać niezbędne narzędzia!

work manager, łatwy w skalowaniu i rozszerzaniu system zarządzania dla ﬁrm od 20-200 pracowników (bok,
kosztorysowanie w postaci serwisu web). z kalkulacji powstaje elektroniczne zlec. prod. zawierające dowolne pliki, dtp,
produkcja (zużycie pracy, działająca w tle – pełna gospodarka magazynowa na produkcji, rozliczenia produkcja-magazyny).
Wspieramy zarówno audyt i wdrożenie. dostarczane narzędzia i usługi umożliwiają przejście od analizy potrzeb, przez
wdrożenie systemu i rejestrację zdarzeń do analizy kluczowych Wskaźników efektywności i rozszerzonych analiz ﬁnansowych. nasze produkty podnoszą rentowność i stopień organizacji przedsiębiorstw oraz umożliwiają pracę zdalną.
możliwe są wdrożenia częściowe. patrz artykuł i reklama w „poligraﬁka” 2/2022 „Wdrożenie systemu do kompleksowego
zarządzania”. dzięki systemowi szkoleń www.learning.workmanager.pl (160 ﬁlmów video z lektorem) znacznie podnosimy
skuteczność wdrożeń i obniżamy ich koszt. integrujemy nasze oprogramowanie z już istniejącym w ﬁrmie.
Bezpłatna wersja edukacyjna w 45 sekund na www.edu.workmanager.pl.
program tLkarton to łatwy w obsłudze cad. pozwala szybko zaprojektować opakowanie, wybierając jeden z 213 wzorów.
baza wzorów opakowań jest ciągle rozszerzana. użytki można rozmieścić na arkuszu. można dokupić moduł pozwalający
na tworzenie własnych rysunków „od zera” lub modyﬁkowanie rysunków wygenerowanych przez program. W tym module
są zamknięte funkcje takie jak: rysowanie, przycinanie, obracanie i wiele innych... możliwy eksport do formatu „dxf”, „hpg”,
„cf2” i „svg”. Wycena wykrojnika w standardzie. moduł wykrojników pozwala 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.
tLpallet to program pozwalający obliczyć ilość opakowań, jaka zmieści się na wybranej palecie oraz wskazać ich optymalne
ułożenie. zmieniając którykolwiek z parametrów program w ułamku sekundy przelicza ilość pudeł mieszczących się na
palecie oraz przedstawia układ w rzucie izometrycznym. jest dostępny jako dodatek do programu tlkarton.
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.
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.
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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

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

tl-design
tomasz lewandowski

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

www.tldesign.pl

Virtus lab sp. z o.o.

ul. szlak 49, 31-148 kraków
kontakt: jakub lasota
+48 664 775 350
jlasota@virtuslab.com

nexelem.com

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

