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Dotacje na innowacje
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Oprogramowanie

dla drukarni, zakładów

poligraficznych i dla Ciebie

System zamówień i kalkulacji, porównujący oferty branży poligraficznej 

wraz z rozbudowanym system zarządzania zakładem poligraficznym i drukarnią w trybie SaaS.



System PRINTING-CENTER jest systemem

wspomagającym sprawne działanie drukarni.

Zarządza zleceniami, magazynem i pracownikami.

www.printing-center.pl

Czym jest i co oferuje

system PRINTING-CENTER?

 Moduł kalkulacji i przyjmowania zleceń on-line

 Moduł profili drukarni z wizytówkami pracowników i sprzętu 

oraz formularzem kontaktowym i mapą

 Moduł zarządzania i komunikacji z pracownikami - dostępny 

również na telefon komórkowy

 Moduł wykrywania wzorców zachowań (CRM) ułatwiający 

działania marketingowe Twojej firmy

 Moduł magazynowy wyposażony w zaawansowane algorytmy 

wspomagające ekonomiczną gospodarkę magazynową

 Moduł raportów i statystyk dzięki którym analiza i wdrożenie 

nowych rozwiązań w drukarni będzie zdecydowanie łatwiejsze

 Moduł administracyjno-rozliczeniowy

PRINTING-CENTER oferuje:
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 Masz problem z opanowaniem dużej ilości zleceń?

 Chcesz usystematyzować i usprawnić działanie drukarni?

 Kalkulacje zajmują Ci za dużo czasu?

 Pracownicy nie mogą się dogadać?

 Nie kontrolujesz wszystkiego w drukarni?

 Chcesz zdobyć dodatkowych klientów?

 Chcesz mieć drukarnię internetową Web to Print? 

lub 

 Nie masz strony internetowej?

Warto wybrać PRINTING-CENTER 

gdy:

jeśli choć raz odpowiedziałeś TAK

TEN SYSTEM jest właśnie dla Ciebie

Załóż konto już dziś, a uzyskasz:

- brak kosztów utrzymania własnego serwera
    (oszczędzasz: koszt energii elektrycznej ok. 55zł/mc, koszt sprzętu ok. 3000zł / 3 lata)

- własną wizytówkę jako reklamę w internecie
    (pozyskujesz nowych klientów on-line)

- brak kosztów startowych (30-dniowy okres próbny)

- szybko sporządzasz kalkulacje, analizy i statystyki

- automatyczny grafik pracowników

- dostęp do narzędzia CRM 

    (wykrywanie wzorców zachowań i komunikacji z Klientami)

- oszczędność czasu i pieniędzy
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Moduł kalkulacji i zleceń on-line

Za pomocą tego modułu klient drukarni lub zakładu poligraficznego może 

dokonać szybkiej kalkulacji i złożyć zlecenie za pośrednictwem przeglądarki 

internetowej. Klient będzie mógł wykonać kalkulacje, zapisać ją i wyekspor-

tować do pdf-a, a gdy zdecyduje się zamówić wróci do zapisanej kalkulacji. 

Dzięki temu po zalogowaniu, w każdej chwili będzie mógł sprawdzić swoje 

kalkulacje, ich wyniki, zamówione i zrealizowane zlecenia oraz ich status.

Klient podczas wykonywania kalkulacji będzie mógł (opcjonalnie) wybrać 

zespół maszyn, na których zostanie wydrukowane zlecenie lub specjalistę 

i sprawdzić ich dostępność (terminy realizacji), oceny oraz referencje.

System poleci inną drukarnie, jeśli termin realizacji będzie za długi.

Dzięki temu modułowi handlowiec w drukarni może wykonywać szybkie kalkulacje 

zleceń. Moduł ten automatycznie określa najkrótszy możliwy termin realizacji na 

podstawie szczegółów zlecenia – nakładu, rodzaju papieru i wykończenia sprawdza 

stan magazynowy potrzebnych materiałów, obłożenie maszyn innymi zleceniami 

oraz grafik urlopów pracowników. 

Moduł zapewnia sprawne zarządzanie zleceniami. Drukarnia zarejestrowana 

w systemie dysponuje elektronicznym grafikiem zleceń, który tworzy się automa-

tycznie. Istnieje możliwość ręcznej edycji grafiku, w razie potrzeby zmiany kolejności 

zleceń lub wprowadzenia zleceń w trybie ekspresowym.

Moduł kalkulacji druku i przyjmowania zleceń może być zintegrowany ze 

stroną internetowa drukarni lub zakładu poligraficznego poprzez wstawienie 

odpowiedniego widgeta. Może też działać poprzez zwyczajne przekierowanie 

Klienta ze strony drukarni na dedykowaną podstronę w systemie PRINTING-

CENTER.W
W

W

Kalkuluj druk i złóż zlecenie jak

w drukarni internetowej w 5 minut
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Moduł profili drukarni 
z wizytówkami pracowników i sprzętu

Przykładowa MAPA

Dzięki temu modułowi każda drukarnia 

może wpisać się do katalogu drukarni 

w systemie i posiadać automatycznie 

tworzoną wizytówkę drukarni z pełnymi 

danymi, ofertą, lokalizacją i kontaktem 

do siebie. Przykładowy Park maszynowy w wizytówce
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Ten moduł umożliwia również założenie profilu 

przez klienta detalicznego.

Jeżeli np. klient jest stałym użytkownikiem danego 

zakładu poligraficznego, to do jego profilu będą 

przypisane odpowiednie zniżki i/lub punkty lojal-

nościowe oraz zasady płatności za realizowane 

zlecenia (zaliczka / przedpłata / przelew)

Tak łatwo można pokazać się z dobrej strony i przedstawić swoje zalety!

Załóż już TERAZ Profil Drukarni 
z wizytówkami swoich maszyn i pracowników!

W module możemy umieścić również wizytówki swoich 

pracowników i opisy posiadanych maszyn wraz ze zdjęciami.

Taki profil może założyć każda drukarnia offsetowa, wielkofor-

matowa, cyfrowa lub zakład poligraficzny.

Dzięki temu każdy będzie mógł się dowiedzieć, gdzie warto 

drukować oraz pozna ofertę najtańszej i najlepszej drukarni 

w Polsce. Wielu klientów wybiera jednak nie tylko tani druk, ale 

i druk dobrej jakości lub drukarnię w okolicy z dobrymi 

ocenami, której może zaufać.
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Moduł ten służy do powiadamiania pracow-

ników głównie o automatycznie tworzonym 

grafiku zleconych i przewidywanych prac, ich 

zmianach oraz do przekazywania ogólnych 

informacji organizacyjnych. 

Umożliwia ustrukturyzowaną komunikacje 

na liniach pracodawca-pracownik oraz pra-

cownik-pracownik.

Moduł zarządzania i komunikacji z pracownikami

Moduł wykrywania wzorców zachowań (CRM) 

Moduł jest dostępny również na telefony komórkowe z dostępem do 

internetu, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

Po zalogowaniu jako pracownik możemy obejrzeć swój grafik i wysyłać 

wiadomości do współpracowników lub kierownictwa.

Dzięki temu modułowi możesz sprawnie komunikować się z pracownikami 

i klientami również poza biurem przez telefon komórkowy.
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Ten moduł umożliwia drukarniom i zakładom poligraficznym sprawne zarządzanie 

relacjami z Klientami oraz bez zbędnego wysiłku komunikować się ze swoimi klientami 

i przypominać im o swoich produktach.

Na podstawie danych historycz-

nych, branży w jakiej działa, 

sezonowości tejże branży oraz 

wielu innych dostępnych infor-

macji, inteligentnie wykryje 

wzorce zachowań konsumen-

ckich i oszacuje szanse na sprze-

daż Klientowi usług i produktów 

dodatkowych.

Drukarnie i zakłady poligraficzne mogą:

 rozsyłać wiadomości do swoich klientów 

(byłych i obecnych)

 udzielać zniżek wybranym klientom za-

rejestrowanym w systemie lub przyznawać 

punkty lojalnościowe stałym klientom

 przeprowadzać ankiety zadowolenia 

wśród klientów, klienci mogą przesyłać 

sugestie / zażalenia / propozycje ulepszeń.
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Moduł inteligentnego i zautomatyzowanego magazynu

Moduł raportów i statystyk

Za pomocą tego modułu zakłady poligraficzne mogą prowadzić 

sprawną gospodarkę magazynowa, czyli:

 monitorować stany magazynowe papieru, farb i innych niezbęd-

nych materiałów do produkcji i działania firmy

 wprowadzać dostawców / hurtownie i składać u nich zamówienia 

 przewidywać zapotrzebowanie na materiały na podstawie 

przyjętych zleceń i historii zużycia.

Prosty w obsłudze magazyn utrzymujący pożądane poziomy magazynowe przewidzi 

dla Ciebie zapotrzebowanie i poinformuje Cię o brakach.

Dzięki temu modułowi uzyskasz w 5 minut informacje, 

które dawniej musiałeś obliczać godzinami.

Moduł pozwoli Ci na tworzenie bardzo wielu statystyk 

i raportów wraz z wykresami, m.in. ilości zrealizowanych 

zleceń, ich rodzaju, sposobu zamówienia, czasu 

realizacji, ruchu towaru, obrotów, zysków, kosztów.

Dzięki temu modułowi drukarnia może założyć konto w systemie PRINTING-CENTER dla 

swojej firmy i zarządzać tym kontem. Może dodać pracowników korzystających z systemu 

i ustalić ich uprawnienia (pracowników handlowych, kierowników, brygadzistów, drukarzy, 

introligatorów i pozostałych specjalistów pracujących w danym przedsiębiorstwie)

Moduł umożliwiał będzie płatności online – kartą lub przelewem internetowym, przy 

wykorzystaniu systemu pośrednika płatności, a także pobieranie faktur pro-forma w PDF 

za usługi Printing-Center Sp z o.o.

Moduł administracyjno-rozliczeniowy

Kierownik lub właściciel 

będzie mógł utworzyć 

harmonogram raportów 

i analiz, które następnie 

będą generowane auto-

matycznie i wysyłane na 

e-mail.

Naprawdę łatwo rozliczysz się z nami!
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PRINTING-CENTER Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 2/21
38-400 Krosno

tel.: 13 444 04 26, 509484994
fax: 13 444 04 25

biuro@printing-center.pl
www.printing-center.pl

NIP: 684-262-18-17, Regon: 180699061

SAD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS Nr 0000386908
Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł opłacony w całości 
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