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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.: 22 364 55 03
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 I www.epssw.com
Monika Nojszewska, tel. kom.: +48 500 415 113
monika.nojszewska@epssw.com
www.linkedin.com/in/monika-nojszewska-a96bb2b1

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.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodu Słońca 8
02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 777
info.pl@heidelberg.com
eshop.heidelberg.com/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.

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

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

SyStem CiCero miS to profeSjonalny SyStem informatyCzny dedykowany dla poligrafii. 

Charakteryzuje się budową modułową – siła systemu tkwi w zastosowaniu jego pełnej wersji, 
istnieje jednak możliwość wdrożenia i korzystania z poszczególnych modułów samodzielnie 
lub cyklicznego włączania i rozpoczynania prac z kolejnymi częściami systemu.

n HANDEL, KALKULACJA, TECHNOLOGIA n LOGISTYKA
n ZAKUP I MAGAZYNY n FAKTUROWANIE
n PRODUKCJA n EKSPORT DANYCH DO BI
n ZBIERANIE DANYCH n ANALIZA POPRODUKCYJNA
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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! nowe automatyzaCje proCeSów.

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

SCORPIO Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 87
it@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

opro gra mo wa nie dla przy go to wal ni, dru kar ni, firm pro jek tu ją cych opa ko wa nia i ety kie ty oraz od bior ców prze my sło wych:
n Hy brid So ftwa re – pro du cent ta kich roz wią zań, jak: paCkz – wy so kiej kla sy, pro fe sjo nal ny edy tor PDF, de dy ko wa ny

dla prze my słu ety kie to we go i opa ko wa nio we go; Clo ud flow – in no wa cyj na plat for ma do za rzą dza nia pro ce sa mi,
po zwa la ją ca na opty ma li zo wa nie i au to ma ty za cję czyn no ści zwią za nych z przy go to wa niem pro jek tu do dru ku, ko mu -
ni ka cją w fir mie oraz z klien tem.

n iC3d Su ite – apli ka cja do wi zu ali za cji i pro jek to wa nia opa ko wań 3D.
n ar den So ftwa re – opro gra mo wa nie Im pact CAD do pro jek to wa nia opa ko wań.
n mul ti scien ce – opro gra mo wa nie multipack do wie lo po zio mo we go pla no wa nia opa ko wań w opa ko wa niu, pu deł zbior -

czych, pa le ty za cji i opty ma li za cji trans por tu.
Do ofe ro wa nych roz wią zań za pew nia my do radz two tech nicz ne i ob słu gę wdro że nio wą.

program tlkarton: z nim szybko zaprojektujesz opakowanie, wybierając jeden z 225 wzorów. Baza szablonów jest stale
rozszerzana. Rozmieszczanie użytków na arkuszu, tworzenie własnych rysunków „od zera”, modyfikowanie siatek
wygenerowanych przez program, eksport do formatu .dxf, .hpg, .cf2, .nc i .svg – to tylko niektóre dostępne funkcje. Wycena
wykrojnika w standardzie. Moduł wykrojników pozwala wstawić mostki na nożach, automatycznie narysować deskę
wykrojnika z nożami kompensacyjnymi i wymaganymi otworami montażowymi. W wykrojniku rotacyjnym program
automatycznie dzieli odpad na kawałki o podanej wielkości. Moduł kompleksowej wyceny produkcji pozwala m.in. zbudować
cenniki w 3 walutach. Aktualne kursy walut można ściągnąć jednym kliknięciem. program tlpallet: z nim optymalnie
rozmieścisz opakowania na wybranej palecie. Zmieniając którykolwiek z parametrów program w ułamku sekundy przelicza
ilość pudeł mieszczących się na palecie oraz przedstawia układ w rzucie izometrycznym. Kompletowanie w paczkach
pozwala traktować pudła jak kartony zbiorcze. Powierzchnia robocza palety może być nieco większa od samej palety.

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

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


