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Apogee StoreFront 2.0
Producent:
Agfa Graphics NV
Dystrybutor:
Agfa Graphics SA
Oddział w Polsce

Apogee StoreFront 2.0 to działający w chmurze sklep internetowy. Oferowany w nowoczesnym
modelu biznesowym SaaS (Software as a Service). Dostarczamy kompleksową usługę: infrastrukturę IT (hosting na własnych serwerowych) warz z gotowym do natychmiastowego wykorzystania oprogramowaniem. Roczna umowa, płatna jest w miesięcznych ratach. Wielkość opłaty zależna jest od wielkości sklepu (ilość produktów, liczba transakcji, przestrzeń dyskowa). Możliwość
zmiany abonamentu w trakcie umowy (optymalne dopasowanie kosztów). Umowę przedłużana na kolejny rok bez ponoszenia kosztów początkowych (aktywacja usługi, szkolenie). Bez zewnętrznej obsługi informatycznej: intuicyjne zarządzanie sklepem - wszelkie czynności administracyjne wykonamy we własnym zakresie. Bez dedykowanego serwera, szerokopasmowego Internetu czy nawet własnej domeny internetowej! Usługę uruchomimy praktycznie w kilka dni.
Nowatorski edytor graficzny prac on-line do szybkiej personalizacji zamawianych produktów.
Obsługa dostaw kurierskich (śledzenie przesyłek). Opcja płatności on-line. Wymiana danych miedzy (baza produktów, klientów i cenniki). Dedykowany dla małych i średnich drukarni. Integracja
z workflow Apogee Prepress 8.0 oraz Asanti 1.0 (InkJet). Automatyzacja przetwarzania i przygotowania do druku zamówień, przy minimalnym zaangażowaniu operatora.

IwarePrint
Producent:
IWARE Sp. z o.o.
Internet Software House

Digital StoreFront (DSF) jest samoobsługową interaktywną platformą WebToPrint do komunikacji klienta z drukarnią umożliwiającą m.in. przyjmowanie i obsługę zamówień (edytowanie prac,
wycenę, logistykę, transfer bezpośrednio na produkcję), informowanie o stanie zaawansowania
prac i możliwość ich podglądu, preflight, analizę, raportowanie, integrację z systemami MIS/ERP,
druk danych zmiennych, personalizację, komunikację JDF i Fiery oraz płatności online.
Druk personalizowany oraz edycja onlin - DSFdesign Studio™ oferuje szybkie tworzenie produktów personalizowanych, skracając cykl produkcyjny oraz obniżając koszty (narzędzia oparte
o XMie lub FusionPro umożliwiając import danych oraz tworzenie w bardzo krótkim czasie
prac z wieloma danymi zmiennymi). Nielimitowana liczba witryn internetowych - tworzenie
spersonalizowanych stron dedykowanych dla stałych i nowych klientów.
Szybkie i łatwe tworzenie zamówień - Visual Product Builder umożliwia składanie, edycję oraz
podgląd zamówienia w jednym oknie z jednoczesnym preflightem.
Automatyzacja i integracje z systemami MIS/ERP oraz kontrolerami maszyn cyfrowych EFI Fiery®
server, skracając czas produkcji i liczbę błędów. Dwa modele dystrybucji - model „chmury” lub
jako pakiet instalacyjny. Płatności on-line. System wyposażony jest w moduł umożliwiający
płatności kartami kredytowymi.

Osoba kontaktowa: Biuro Obsługi Klienta, 71 336 48 26, bok@iware.pl

IwarePrint to rozwiązanie do zarządzania obiegiem zlecenia w drukarni oraz obsługą sprzedaży.
System umożliwia przyjmowanie zleceń bez kontaktu telefonicznego lub mailowego, zarządzanie statusami druku oraz przydzielenie i kontrolę pracowników odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji zlecenia.
Twoi Klienci będą mogli złożyć zamówienie za pomocą modułu sklepu internetowego. Pozwoli to ograniczyć komunikację z Klientem do minimum. Podczas rejestracji w drukarni tworzone
jest spersonalizowane konto FTP, które pozwala przypisywać pliki Klientów pod konkretne zlecenia. Dodatkowo wykonywany jest wstępny preflight plików, dzięki czemu pracownicy odpowiedzialni za akceptację projektów mają znacznie mniej pracy.
Korzystając z iwarePrint można w prosty sposób zorganizować i kontrolować pracę w firmie.
System ostrzeżeń pozwala wykryć tzw. wąskie gardła, jak opóźnienia, zatory na poszczególnych
maszynach czy zbyt duże obłożenie pracowników - i natychmiast na nie reagować.
Duży nacisk położono na dostarczenie działowi marketingu wszystkich możliwych narzędzi
wspierających sprzedaż. Wdrożyliśmy rozbudowane systemy rabatowe, system lojalnościowy,
program afiliacyjny typu MLM, możliwość tworzenia wielu własnych sklepów internetowych,
drukarni partnerskich, resellerskich – wszystko to w dowolnych językach.
Cena: 999zł/mc.
Wersja demo dostępna pod adresem: demo.iwareprint.pl/admin | login: admin, hasło: (brak hasła)

Key2Print
Producent:
Key2Print

Key2Print to oprogramowanie przeznaczone dla drukarń . System jest zaprojektowany z naciskiem na zwiększenie sprzedaży poprzez dostosowanie go w najmniejszych detalach do wymagań klienta końcowego. Złożenie zamówienia oraz kreacja lub wgranie grafiki są proste i intuicyjne co przekłada się na zadowolenie zamawiąjącego i chęć stałej współpracy.

Osoba kontaktowa: Krzysztof Sadziński, 22 3 111 957, krzysztof.sadzinski@agfa.com
Digital StoreFront
Producent:
EFI
Dystrybutor:
Reprograf SA

Osoba kontaktowa: Paweł Szarubka, 698 698 602, efi@isp.reprograf.com.pl
digitalprint.pro
Producent:
digitalprint.pro

Osoba kontaktowa: Grzegorz Leśniowski, 501680500, office@digitalprint.pro
System Mnumi
Producent:
Mnumi Sp. z o.o.
Dystrybutor:
Mnumi Sp. z o.o.,
Xerox Polska,
Media Center
Printware.

Web2print to jeden z głównych modułów oprogramowania digitalprint.pro.
System do zarządzania ofertą, produkcją, obsługą zamówień i wysyłką produktów.
Prezentowanie i obsługa szerokiej i zróżnicowanej oferty, cyfra, offset, wielki format:
dowolna liczba grup produktów, definiowalna ilość cech wpływających na cenę, możliwość
ustawienia wartości minimalnej i/lub startowej dla cechy, uzależnienie wartości cechy od nakładu, definiowalne przedziały ilościowe, definiowalne wykończenie produktu, tabela wykluczeń
(uniemożliwiająca wybór niewykonywalnego produktu), przyspieszone terminy realizacji,
dowolna ilość progów terminowych, progi terminowe zwiększające procentowo wartość
zamówienia, cena produktu wyliczana automatycznie lub wpisywana ręcznie, waga produktu
wyliczana automatycznie, dostawa produktu w paczkach lub na paletach, system rabatów,
bonusów, program lojalnościowy, grupy klientów z możliwością rabatowania, ofertowanie.
- Fotogadżety zestaw programów, który pozwala klientowi drukarni na samodzielne stworzenie
i zamówienie online: fotoalbumu, fotokalendarza, kubka, koszulki lub innych produktów.
- Fototapeta, obraz, plakat, naklejka - integracja rozwiązania web2print z bankiem zdjęć Fotolia.
Integracje z systemami zewnętrznymi.
Płatności online, PayU, przelewy24, inpay24, przelewy bankowe – automatyczne księgowanie.
Dostawa, UPS, Apaczka, 7 post, K-EX, Paczkomaty, Poczta Polska – automatyczne generowanie
etykiet adresowych. Szczegóły i wersja demo na stronie www.digitalprint.pro
Kompletny system zarządzania drukarnią internetową.
System Mnumi to kompletne rozwiązanie zarządzające zamówieniami od momentu ich przyjęcia za pośrednictwem strony internetowej, przez nadzór nad ich produkcją
i pracownikami oraz obsługę masowej wysyłki, aż po windykację należności. System składa się
z trzech modułów:
- Wizard, czyli edytor online, pozwala na przyjmowanie zamówień od klientów indywidualnych
bezpośrednio na stronie internetowej. Albumy foto, kalendarze
z własnymi zdjęciami, wizytówki oraz dowolne inne produkty.
- Sklep, przyjmujący zlecenia od klientów profesjonalnych czyli takich, którzy sami przygotowują
swoje pliki. Funkcjonalności tego modułu pozwalają na zrobienie wyceny online nawet najbardziej zaawansowanych produktów poligraficznych.
- Panel, dzięki któremu , biuro obsługi klienta odpowiada klientom na każde pytanie związane
ze statusem ich zlecenia bez konieczności wstawania od komputera, robi wycenę nawet bardzo
zaawansowanej pracy jeszcze w trakcie rozmowy telefonicznej oraz powiadamia klientów o stanie realizacji ich zleceń wysyłając automatyczne SMSy i emaile, przechowuje historię współpracy,
archiwalne pliki, projekty online a nawet zarządza płatnościami.

Kontakt: Piotr Pakier, tel. 501270418, piotr.pakier@mnumi.pl
B2C Print
Dystrybutor:
Riset Polska

Kontakt: Adrian Dźbikowicz, tel. 667 959 733, adrian.dzbikowicz@riset.pl
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B2CPrint jest twórcą najbardziej zaawansowanych rozwiązań internetowych dla drukarni
koncentrując się na rozwijaniu tzw. systemów „Web-to-Print” jako aplikacji typu „server-free”,
tj. nie wymagających inwestycji w serwery.
B2CPrint to:
- projektowanie i zamawianie prac on-line
- automatyczne tworzenie gotowych do druku plików PDF
- przyjazny panel zarządzania portalem
- nowoczesne narzędzie eCommerce dla branży drukarskiej
Po wielu latach obecności na rynku B2CPrint może z dumą stwierdzić, że jej motto: „Użyj swojej
witryny do pracy (zarabiania) dla Ciebie” - sprawdziło się w praktyce. Setki zakładów poligraficznych na całym świecie usprawniło swoją pracę i korzysta ze wzrostu sprzedaży dzięki rozwiązaniom B2CPrint. Twoja nowa strona internetowa systemu B2CPrint może być skonfigurowana i
uruchomiona w ciągu kilku tygodni oraz dostarczyć wielu nowych rozwiązań i produktów dla
klientów i użytkowników końcowych.
Riset Polska – oficjalny dystrybutor B2CPrint w Polsce pomoże Państwa firmie otworzyć w się na
nowe możliwości rozwoju sprzedaży. Skorzystanie z naszych specjalnych ofert daje doskonałą
okazję, aby rozpocząć Państwa biznes w obszarze Web-to-Print i zacząć otrzymywać zlecenia w
trybie on-line.

Kontakt z klientem za pośrednictwem systemu jest wygodny i szczegółowy, a przy tym w pełni zautomatyzowany.
Dzięki elastycznemu systemowi kategorii i właściwości produktów w systemie nie ma ograniczeń co do umieszczanych tam produktów, również w druku wielkoformatowym.
Właściciel drukarni ma pełną kontrolę nad płatnościami za zlecenia, delegacją zadań dla pracowników, prioretetyzacją zamówień, kosztami dostaw oraz wysztkimi aspektami związanymi z płynnym funkcjonowaniem biznesu bez konieczności przebywania w drukarni.

Kontakt: Igor Kluź, tel. 602 677 966, 22 100 6995, ik@key2print.com

Oprogramowanie jest dostępne w formule Software as a Service co oznacza brak barier finansowych czy technicznych oraz błyskawiczne wdrożenie. System jest stale rozwijany we współpracy z korzystającymi z nigo firmami.
Key2Print realnie zwiększa wyniki sprzedażowe swoich partnerów.

