
WYŻSZY POZIOM 
PRZEMYSŁOWYCH ROZWIĄZAŃ
Profesjonalna integracja środowiska produkcyjnego

technologieszkolenia integracja



Marka Smart LFP powstała w 2019 roku. Od początku działalności 
posiada w swoim portfolio wiodące i rozpoznawalne technologie 
dedykowane do druku wielkoformatowego oraz post-finishingu. 
Kompleksową ofertę dopełniają narzędzia software’owe dla firm 
przemysłowych i produkcyjnych umożliwiające integrację środowiska 
pracy i zarządzania organizacją.

Partnerzy Smart LFP to wiodące firmy o zasięgu globalnym  
i ugruntowanej pozycji rynkowej. Dzięki nim zwiększamy 
produktywność średnich i dużych firm branży poligraficznej. 

Lider przemysłowych  rozwiązań do 
druku cyfrowego. Ma wszystko, czego

potrzebuje Twoja firma,
aby odnieść sukces.

Szwajcarska jakość i precyzja  
w cyfrowym cięciu. Your first choice in 

digital cutting.

Innowacyjna i bezkompromisowa 
technologia druku UVgel.

Integracja jest kluczem. 
Dobrą wydajność generuje 

oprogramowanie  
i optymalizacja procesów.

Znane systemy CAD/CAM  
dedykowane dla rozwoju 
branży opakowaniowej.

Zwiększamy Twoją produktywność 
- w obszarze druku cyfrowego



Centrum Usług Wspólnych zapewnia bezpieczne i sprawdzone rozwiązania dla sprawnej obsługi klientów Smart LFP.

Spółka koncentruje się na segmentach rynku w obszarze druku Viscom, druku opakowań, na tekstyliach oraz 
obsłudze wymagających klientów przemysłowych. Potrzeby największych klientów wymagają indywidualnego 
podejścia i zaangażowania w kreowanie uszytych na miarę, unikatowych rozwiązań. Biznesowa uważność na 
potrzeby i oczekiwania klientów stanowi DNA Smart LFP.  
Zespół doświadczonych Managerów oferuje Klientom wsparcie i pomoc:

Idea Smart LFP

Materiały 
eksploatacyjne

Serwis Media Logistyka

Finanse Administracja Usługi prawne

• w doborze odpowiednich urządzeń prepress, post-finishingowych 

• w układaniu procesów workflow

• w obszarze finansowania

• w doborze mediów do druku
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Wiedza, zaangażowanie  
i ogromna odpowiedzialność

Rozpoznanie potrzeb, 
asysta oraz szycie na miarę 
unikatowych rozwiązań

Profesjonalna integracja 
środowiska produkcyjnego 
w branży LFP



IV filary Smart LFP 
- dla sukcesu Twojego biznesu

Prowadzenie firmy to jak wspinanie się na szczyt i aby rozwijać się efektywnie 
oraz stabilnie potrzebujesz 4 filarów. Smart LFP opiera strategie na czterech 
filarach, które stanowią: oferta – technologie dostępne w portfolio firmy, 
rynek – klienci, dla których Smart kreuje potrzeby i dostarcza gotowe 

rozwiązania, oprogramowanie – które wspieraja rozwój firm i integruje ich środowisko 
pracy oraz szkolenia i wdrożenia – mające na celu swobodne wdrożenie pracowników 
w nowe rozwiązania oraz zmianę standardów zarządzania produkcją i optymalizację 
produkcji w oparciu o szkolenia i filozofię LEAN.  

TECHNOLOGIE

Portfolio Smart LFP stanowią
urządzenia drukujące firmy EFI, 

 Canon oraz stoły tnące
firmy ZUND.

RYNEK

Koncentrujemy się na wymagających 
rynkach Klientów przemysłowych 

segmentów: Viscom - reklama,  
dekoracje, opakowaniowego  

oraz tekstylnego.

SZKOLENIA / WDROŻENIA

Proponujemy szeroką ofertę szkoleń 
LEAN Managment i LEAN Manufakturing – 
podstawy, oraz wdrożenie rozwiązań LFP.

OPROGRAMOWANIE

Unikatowym rozwiązaniem wprowadzonym 
do oferty jest oprogramowanie klasy MIS, 
belgijskiej firmy Dataline Solutions. Ofertę 

uzupełnią oprogramowanie EngView,  
ZUND ZCC, ZDC oraz Caldera.



W myśl idei „świadoma i pewna decyzja Klienta” – powołaliśmy do życia  
LFP Experience Center – miejsce, w którym każdy zainteresowany Klient wykona testy  
w wybranej technologii przed zakupem. 

Zainteresowanych rozwiązaniami software zapraszamy na pokaz możliwości 
oprogramowania MultiPress ERP/MIS firmy Dataline Solutions, który integruje 
wszystkie aspekty zarządzania w jednym miesjcu. Integruje procesy z produkcją. 
Oblicza twoją rentowność. Zwiększa interakcje z twoimi klientami. Zapewnia globalny 
wgląd w funkcjonowanie organizacji.

Proponujemy szeroką ofertę szkoleń:

• LEAN Management - podstawowe, dla obszaru drukarni cyfrowych
• LEAN Manufakturing - podstawowe, dla obszaru drukarni cyfrowych
• wdrożenia rozwiązań u Klienta
• szkolenia branżowe 
• szkolenia aplikacyjne 

 

LFP Experience Center 
- Centrum Prezentacji

Szkolenia

Umów wizytę 
www.smartlfp.pl/demo



EFI - napędza sukces 
- w przemysłowym druku cyfrowym

Firmy poligraficzne potrzebują wyższego poziomu możliwości przy niższym całkowitym koszcie posiadania wyspecjalizowanych 
technologii. EFI koncentruje swoje globalne doświadczenia w zakresie badań i rozwoju, aby osiągnąć te cele. Kompletna oferta technologii 
EFI, sprawia, że superszybka produkcja wielkoformatowa z drukarek atramentowych EFI jest opłacalna. Doświadczenie EFI™ polega na 
połączeniu sprzętu, oprogramowania, wsparcia serwisowego, usług edukacyjnych i integracji systemu. EFI™ ma wszystko, czego Twoja 
firma potrzebuje, aby odnieść sukces.

EFI™ VUTEk® H3
EFI™ VUTEk® H5 

z automatyką
prędkość maksymalna

393 m²/h



• od ponad 20 lat na rynku,  blisko 30 biur na całym świecie, 
• ponad 1/3 wysokiej klasy drukarek wielkoformatowych na świecie w sektorze produkcji 
  stanowią dziś produkty EFI,
• wielokrotnie nagradzane portfolio produktów i światowej klasy obsługa klienta,
• prawie 20 milionów użytkowników oprogramowania EFI Fiery i wsparcie obsługi na 
  całym świecie,

Seria EFI™ 
hybrydy

Seria EFI™ 
roll to roll

Seria EFI™ 
FabriVU

• druk nośników sztywnych
• roll to roll
• technologia UV LED 
• EFI UltraDrop
• ImageEdge błysk, mat 
• druk selektywny
• automatyczny druk dwustronny

• roll to roll
• technologia UV LED
• technologia Parallel Drop Size 
• system do obsługi dużych rolek (jumbo)
• druk w siedmiu kolorach (LC, LM, LK)

• druk sublimacyjny z możliwością  
kalandrowania inline

• spektrofotometr EFI ES-2000

Dlaczego warto zaufać EFI?    

• portfolio drukarek atramentowych, które tworzą wydruki i oznakowania na 
   największe światowe wydarzenia oraz dla największych marek handlowych,   
• szerokie wsparcie techniczne i wdrożeniowe:  kursy wideo online, szkolenia 
   na miejscu, oficjalne dokumenty i poradniki, które pomogą jeszcze bardziej  
   wzmocnić Twoją inwestycję i napędzą rozwój Twojej firmy.



Drukarki EFI hybrydy
- witamy w odważnym świecie innowacji

EFI™ VUTEK® 32H EFI™ VUTEk® H3 EFI™ VUTEk® H5

Biały atrament:                 opcja

Max. szerokość druku:    320 cm

Rozdzielczość:                   600-1000 dpi

Prędkość max.:                 223 m2/h

Biały atrament:                 opcja

Max. szerokość druku:    350 cm

Rozdzielczość:                   do 1200 dpi

Prędkość max.:                 263 m2/h

Biały atrament:                 opcja

Max. szerokość druku:    320 cm

Rozdzielczość:                   600-1000 dpi

Prędkość max.:                 393 m2/h

Drukarka UV LED dla średniego wolumenu  
z myślą o wzrostach. Bezkompromisowy druk na 
sztywnych podłożach i z roli na rolę w szerokości 
3,2m i technologii UV LED. Mała kropla i precyzja 
jej nanoszenia dzięki technologii EFI™ UltraDrop. 
Znakomity stosunek cena – jakość – wydajność.

Nowa generacja technologii UV LED, 
zbudowana od podstaw. Niezawodna, 
przemysłowa drukarka hybrydowa. Zapewnia 
wszechstronność, łatwość użytkowania, a w 
rezultacie niższe koszty i wyższą produktywność. 
Zaprojektowana z myślą o szybkim druku.

Najmocniejszy UV LED z wyjątkową łatwością 
użytkowania. Zautomatyzowana kalibracja, 
ośmio – lub cztero- (opcjonalnie) kolorowa 
konfiguracja plus kolor biały z możliwością 
druku 9 warstw w jednym pasie. Technologia 
ImageEdge, która umożliwia operatorowi szybką 
i prostą wymianę głowicy drukującej.

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej



Drukarki EFI roll to roll
- witamy w odważnym świecie innowacji

EFI™ PRO 32R+ EFI™ Matan 5 EFI™ VUTEk® D3R

Biały atrament:                 opcja

Max. szerokość druku:    320 cm

Rozdzielczość:                   do 847 dpi

Prędkość max.:                 256 m²/h

Biały atrament:                 opcja

Max. szerokość druku:    520 cm

Rozdzielczość:                   do 600 dpi

Prędkość max.:                 353 m²/h

Max. szerokość druku:    350 cm

Rozdzielczość:                   do 1200 dpi 

Prędkość max.:                 204 m²/h

Wzrost rentowności i zysk konkurencyjności. 
Do 5000 m2/miesięcznie. Drukarka UV LED 
szerokości 3,2m z możliwością druku białym 
i przezroczystym tuszem. Automatyczny druk 
dwustronny w wersji day&night i blockout.

Piękne grafiki w produkcyjnych prędkościach. 
Druk z roli na rolę w szerokości 5m. Mnogość 
wyposażenia opcjonalnego. Zintegrowany 
zestaw do druku siatek Mesh bez podkładu oraz 
jonizator.

Najbardziej zaawansowane drukarki z roli 
na rolę do średniego wolumenu. Możliwość 
jednoczesnego druku białym i przezroczystym. 
Przezroczysty atrament z wykończeniem  
w błysku i macie, druk selektywny i pełne krycie 
jako zabezpieczenie. Opcjonalne odcinanie, 
cięcie wzdłużne, automatyczne drukowanie 
dwustronne i wiele innych.

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej



Drukarki EFI roll to roll
- EFI™ napędza sukces

EFI™ VUTEk® D5R EFI™ VUTEk® 3R+ EFI™ VUTEk® 5R+

Max. szerokość druku:    520 cm

Rozdzielczość:                   do 1200 dpi

Prędkość max.:                 244 m2/h

Biały atrament:                 opcja

Max. szerokość druku:    350 cm

Rozdzielczość:                   do 1200 dpi

Prędkość max.:                 406 m2/h

Biały atrament:                 opcja

Max. szerokość druku:    520 cm

Rozdzielczość:                   do 1200 dpi

Prędkość max.:                 487 m2/h

Najbardziej zaawansowane drukarki z roli 
na rolę do średniego wolumenu. Możliwość 
jednoczesnego druku białym i przezroczystym. 
Przezroczysty atrament z wykończeniem  
w błysku i macie, druk selektywny i pełne krycie 
jako zabezpieczenie. Opcjonalne odcinanie, 
cięcie wzdłużne, automatyczne drukowanie 
dwustronne i wiele innych.

Ekstremalna wydajność i jakość w szerokości 
3,2m i 5m. Najlepsze krycie atramentem 
na rynku – druk średnio 150m2 z 1l 
atramentu. Prędkość do 345m2/h (3R+) lub 
455m2/h (5R+). Szerokie spektrum aplikacji 
od wysokojakościowych POP do dużych 
billboardów. Wszechstronne opcje dodatkowe.

Ekstremalna wydajność i jakość w szerokości 
3,2m i 5m. Najlepsze krycie atramentem 
na rynku – druk średnio 150m2 z 1l 
atramentu. Prędkość do 345m2/h (3R+) lub 
455m2/h (5R+). Szerokie spektrum aplikacji 
od wysokojakościowych POP do dużych 
billboardów. Wszechstronne opcje dodatkowe.

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej



Drukarki EFI FabriUV
- EFI™ napędza sukces

EFI™ VUTEk®FabriVU 340i EFI™ VUTEk®FabriVU 180/340

Max. szerokość druku:    340 cm

Rozdzielczość:                   do 2400 dpi

Prędkość max.:                 do 400 m²/h

Max. szerokość druku:    180 / 340 cm

Rozdzielczość:                   do 2400 dpi

Prędkość max.:                 do 500 m²/h

Drukarka sublimacyjna z możliwością 
kalandrowania inline. Możliwość druku 
bezpośredniego jak i na papierze sublimacyjnym 
w szerokości 3,4m. Ultrawysoka rozdzielczość 
do 2400 dpi i czteropoziomowa wielkość kropli. 
Idealne urządzenie do produkcji flag, banerów, 
ekspozycji podświetlanych i wielu innych 
wysokiej jakości grafik.

Drukarka sublimacyjna z możliwością druku 
bezpośredniego jak i na papierze sublimacyjnym. 
Ultrawysoka rozdzielczość do 2400 dpi  
i czteropoziomowa wielkość kropli. Idealne 
urządzenie do produkcji flag, banerów, ekspozycji 
podświetlanych i wielu innych wysokiej jakości 
grafik.

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej





„ 

”
Potrzebujemy drukarek, które pozwalają stosować różne rodzaje materiałów do 

rozwoju nowych koncepcji i wyjątkowych projektów. Rodzina COLORADO pozwala 
nam wykorzystać wiele ekscytujących możliwości.     

Jeffrey Vermaat, owner of De Resolutie

Dlaczego warto spojrzeć szerzej i poznać technologię UVgel?

wachlarz możliwości 

szeroki zasięg drukowanych aplikacji  
- jedynym ograniczeniem jest Twoja 

kreatywność

krótszy czas  realizacji 

przełomowa produktywność                               
ponad 60% zleceń w druku 
wielkoformatowym musi być 

dostarczone w ciągu 24h

zrównoważony z natury 

praca dla wspólnego dobra w zgodzie z filozofią 
Kyosei . UVgel posiada certyfikat  

GREENGUARD Gold  

druk bez nadzoru  

nie musisz opiekować się jak 
dzieckiem

maksymalna produktywność

FABRYKA TAPET UVgel. Zaprojektowane dla 
maksymalnej produktywności na wysokim 

poziomie jakości i czasie pracy 24/7 

technologia FLXfinish                                                                     
40% mniej atramentu 

niż inne technologie

niższe koszty eksploatacji  
i redukcja odpadów    



Drukarki Canon
- gwarantowana jakość i rentowność

CANON COLORADO 1640

Max. szerokość druku:    162,5 cm

Rozdzielczość:                   do 1800 dpi

Prędkość max.:                 159 m²/h

Rewolucyjna drukarka R2R z wyjątkową technologią UVgel.
Możliwości automatycznej pracy i zaawansowana 
technologia UVgel firmy Canon dostępne w innowacyjnej, 
64-calowej drukarce rolkowej umożliwiają optymalizowanie 
produkcji, jakości, zakresu zastosowań i kosztów 
eksploatacji. Znakomite rozwiązanie do obsługi materiałów 
informacyjno-marketingowych i graficznych.

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej

CANON COLORADO 1630

Max. szerokość druku:    162,5 cm

Rozdzielczość:                   do 1800 dpi

Prędkość max.:                 111 m2/h

Modułowe urządzenie Colorado 1630 wzbogaca ofertę  
o wyjątkowe, sprawdzone zalety technologii UVgel. Dobry 
wybór dla użytkowników, którym zależy na elastyczności 
pracy. System podstawowy można skonfigurować 
zgodnie z potrzebami, a następnie uaktualniać w miarę 
zwiększania nakładów druku. Wyjątkowa technologia UVgel 
łączy znakomitą jakość, wysoką wydajność i bardzo dużą 
uniwersalność w jednym, ekonomicznym w eksploatacji 
urządzeniu. Duża szybkość generowania wydruków  
i krótki czas schnięcia pozwala szybko przejść do cięcia 
lub przygotowania do transportu. Utwardzanie w niskiej 
temperaturze – przydatne w przypadku nośników cienkich  
i wrażliwych na ciepło.

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej



CANON COLORADO 1650

Max. szerokość druku:    162,5 cm

Rozdzielczość:                   do 1800 dpi

Prędkość max.:                 159 m²/h

Drukarka UVgel z elastycznymi atramentami i funkcją 
matowego lub błyszczącego wykończenia. Odkrywaj 
nowe możliwości dla rozwoju swojej firmy dzięki szerokiej 
gamie zastosowań drukarki. Drukarka FLXfinish umożliwia 
drukowanie z doskonałym błyszczącym lub eleganckim 
matowym wykończeniem na dowolnych nośnikach. 
Obniżaj koszty produkcji, pracuj na najwyższych obrotach 
i twórz stylowe tapety, doskonałe grafiki lub podświetlane 
billboardy, które będą przyciągać uwagę przechodniów.

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej

Technologia Canon UVgel
- poszerz swoje horyzonty

ODKRYJ
COLORADO



Pierwszy wybór. Szwajcarska jakość. 
-   Twój partner w cyfrowym cięciu

Zünd wyróżnia się typowymi szwajcarskimi cechami, które są głęboko  
zakorzenione w jego DNA. „Swissness” oznacza najwyższą precyzję w inżynierii 
mechanicznej, niezwykle niezawodne systemy produkcyjne oraz zrównoważoną 
produkcję. Są to wartości, które są bardzo ważne, dla tej rodzinnej szwajcarskiej 
firmy, najbardziej rozpoznawalnej na światowym rynku w sektorze cyfrowej obróbki 
post-finishingowej. Historia Zünd to prawdziwa historia sukcesu, której początki 
sięgają 1984 roku. 

 

ZÜND D3 BHS150

Headquarter, Altstätten 



Modułowe systemy tnące do obróbki 
szerokiej gamy materiałów, 

Unikalna konstrukcja urządzeń 
Zünd pozwala realizować zadania 
związane z:  

• cięciem, 
• nacinaniem, 
• wykrawaniem, 
• bigowaniem, 
• frezowaniem, 
• dziurkowaniem, 
• perforacją czy znakowaniem, 
• kreśleniem ( w tym np. z zastosowaniem 

narzędzi do pisania Brailem).

W zależności od potrzeb, technologia Zünd to 
kilka modeli maszyn, które można dopasować 
pod względem rozmiaru stołu oraz dodatków 
dedykowanych do konkretnych materiałów.

- stosowane na całym świecie w wielu różnych zastosowaniach



ZÜND S3

ZÜND D3

• Wysoka prędkość

• Mała ilość zajmowanego miejsca

• Bezstopniowy system podsysu

• Maksymalna wydajność

• Produkcja w wielkim formacie

• Wydajny workflow 2 bram  

w jednym urządzeniu

Kompaktowy, elastyczny, ekonomiczny. Zünd S3 to 
najmniejsze rozmiarowo ale równie perfekcyjne  
i wydajne urządzenie co Zünd G3. Charakterystyczna 
modułowa budowa ploterów Zünd pozwala na szybką 
i prostą konfigurację potrzebnych narzędzi, również 
w modelu S3. Bez względu na rodzaj produktu czy 
wielkość przebiegu system budowy Zünd S3 pozwala 
na dopasowanie rozmiaru do potrzeb produkcyjnych, 
producent oferuje 6 rozmiarów stołów.

Podwojona produktywność. Zünd D3 to perfekcyjne  
i wydajne urządzenie, którego doskonałość rozpracowano 
w każdym calu. Charakterystyczna modułowa budowa 
ploterów Zünd pozwala na szybką i prostą konfigurację 
potrzebnych narzędzi, również w modelu D3. Bez względu 
na rodzaj produktu czy wielkość przebiegu system 
budowy Zünd D3 pozwala na dopasowanie rozmiaru do 
potrzeb produkcyjnych, producent oferuje 4 rozmiary 
stołów. W zależności od rodzaju wykonywanego zadania, 
przepustowość urządzenia można podwoić dzięki 
niezależnej pracy dwóch belek. 

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej

Zaawansowane stoły tnące ZÜND
- najlepsze na całym świecie



ZÜND G3

• Modułowość

• Możliwość rozbudowy

• Automatyczna zmiana narzędzia

Bezkompromisowa wydajność i precyzja. Zünd G3 to 
inteligentne i wydajne urządzenie. Jego perfekcja tkwi  
w szczegółach. Charakterystyczna modułowa budowa ploterów 
Zünd pozwala na szybką i prostą konfigurację potrzebnych 
narzędzi, również w modelu G3. Plotery G3 są dostępne  
w wersjach z prześwitem 30, 60 i 120 mm pomiędzy głowicą,  
a powierzchnią stołu. W zależności od konfiguracji, maszyna 
może przetwarzać materiały o grubości do 110 mm.

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej

Jedno urządzenie, niezliczona ilość funkcji

Posiadając w swoim parku maszynowym tylko jedno urządzenie zyskujesz dostęp do 
znacznej ilości funkcji. Wszystko za sprawą dostępnych modułów oraz narzędzi, które 
umożliwią dostosowanie maszyny do różnych zadań. 



Oprogramowanie MultiPress 
firmy DATALINE Solutions
- integracja jest kluczem

Witaj w świecie oprogramowania od od DATALINE Solutions. Nie 
jest tajemnicą, że aby osiągnąć swoje cele potrzebujesz wydajnego 
oprogramowania. MultiPress firmy DATALINE Solutions integruje wszystkie 
aspekty zarządzania w jednym miesjcu. Integruje procesy z twoją produkcją. 
Oblicza twoją rentowność. Zwiększa interakcje z twoimi klientami. Zapewnia 
globalny wgląd w funkcjonowanie organizacji.

Usprawniona organizacja oznacza optymalne zarządzanie przepływem 
pracy w połączeniu z szybką i prawidłową obsługą codziennych zadań 
administracyjnych. Powoduje to wyższą rentowność, więcej czasu na 
podstawowe działania, lepszą obsługę i większe zadowolenie klientów. 
MultiPress zapewnia spokój organizacji, dzięki czemu możliwe jest codzienne 
skoncentrowanie się na wysokiej jakości druku cyfrowym i produkcji. 
MultiPress firmy DATALINE Solutions integruje wszystkie potrzebne 
narzędzia: CRM, kalkulacje, wyceny, 

„MultiPress umożliwia pełną automatyzację procesu produkcyjnego bez utraty kontroli”.

MULTIPRESS to ERP, MIS i CRM
w jednym rozwiązaniu.



MULTIPRESS jest elastyczny i skalowalny. Wystarczy wybrać narzędzia, których potrzebujesz i możesz zaczynać! 
MultiPress najlepiej odpowiada potrzebom administracyjnym firmy zajmującej się drukiem. Wiele, innych, 
przyjaznych dla użytkownika funkcji, takich jak zarządzanie relacjami, planowanie dostaw, fakturowanie, 
zarządzanie zapasami, zamówienia online, rachunkowość czy automatyzacja procesów – wszystkie 
bezproblemowo integrują się ze sobą.

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej



EngView Packaging Suite jest kompleksowym narzędziem łączącym ogromną wiedzę 
branżową i talent programistyczny. Wersja 7 ma zintegrowane rozwiązania  
Package & Display Designer oraz platformę internetową packGATE. Oba stanowią 
wartość dodaną w codziennej pracy profesjonalistów zajmujących się pakowaniem:

• Projektanci konstrukcyjni
• Graficy
• Diemakers
• Siły sprzedaży

EngView Packaging Suite jest oprogramowaniem, które zwiększa wydajność specjalistów 
w dziedzinie opakowań, optymalizuje przebieg produkcji i pomaga producentom  
w wykorzystaniu ich cyfrowych zdolności produkcyjnych.

Łączy wszystkie funkcje CAD / CAM, które pomagają w całym procesie tworzenia 2D, 
modelowania 3D, wizualizacji graficznej w czasie rzeczywistym i przygotowania do 
optymalnej produkcji.

Oprogramowanie EngView
- innowacja, zaangażowanie i integracja

Korzystanie z EngView zapewnia przewagę 
konkurencyjną, której potrzebujesz.



Pakiety EngView 
- modularna struktura, indywidualne podejście

Korzystanie z EngView zapewnia przewagę konkurencyjną, której potrzebujesz.

• Oprogramowanie EngView działa zarówno na komputerach Macintosh, 
(system operacyjny macOS) jak i PC. 

• Zaawansowana integracja z oprogramowaniem Adobe Illustrator 
umożliwiająca natywne (właściwe, zgodnie z właściwym środowiskiem 
informatycznym) otwieranie plików EngView w Illustratorze. 

• W jednym pliku EngView zawarta jest pełna informacja: struktura 2D, 
model 3D, układ i wszystkie inne informacje o projekcie. 

• Oprogramowanie oferuje w pełni zintegrowany indeks biblioteki – 
wszystkie standardy parametryczne mogą być otwierane bezpośrednio 
w programie EngView CAD i Adobe Illustrator.

• Moduł EngView CAM pomaga stworzyć optymalną ścieżkę pracy narzędzia 
(najbardziej znane marki i modele ploterów na rynku), co optymalizuje  
i oszczędza czas produkcji i minimalizuje koszty obsługi maszyn. 

• EngView oferuje atrakcyjną politykę cenową przy zakupie jednej licencji, wielu 
licencji i aktualizacji oprogramowania. 

• Jako firma software’owa, EngView oferuje dodatkowe dostosowywanie 
oprogramowania CAD i integracje z innymi systemami. 

• Współpraca z instytucjami edukacyjnymi i bezpłatne przekazywanie swojego 
oprogramowania uczelniom i szkołom, które mają zajęcia z projektowania 
opakowań w swoich programach nauczania.

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej
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