
 

 

 
 
 

HiFlow Solutions zaprezentowała w Printing United  
unikatowy system zarządzania, dedykowany specjalnie  

dla producentów opakowań, etykiet oraz drukarni 
 
 

[Miami, USA, 29 października 2019 r.], HiFlow Solutions, wiodący globalny dostawca MIS i MES, 
wprowadza na rynek północnoamerykański swoje najnowocześniejsze, elastyczne systemy 
oprogramowania MIS i MES zaprojektowane specjalnie dla producentów etykiet i opakowań.  
 
"W HiFlow  zapewniamy drukarniom etykiet i opakowań elastyczność, której potrzebują, aby 
zmaksymalizować korzyści wynikające z całkowicie zintegrowanego przepływu pracy i robimy to 
dzięki rozwiązaniom opracowanym przy użyciu najnowocześniejszych technologii firmy 
Microsoft" - powiedział Jack J. Lafler, wiceprezes ds. technicznych  HiFlow Solutions. "Żadna 
inna firma produkująca oprogramowanie nie oferuje takiego zakresu integracji, które robimy 
dla producentów etykiet i opakowań". 
 
System HiFlow MIS powstał w ciągu wielu miesięcy spędzonych w hali produkcyjnej drukarń 
oraz firm produkujących opakowania - dlatego doskonale spełnia unikatowe potrzeby tych 
środowisk produkcyjnych. System, który łatwo integruje się z oprogramowaniem ERP, gromadzi 
dane w czasie rzeczywistym z hali produkcyjnej, ze sprzętu, od personelu i innych procesów 
oraz umożliwia właścicielom drukarni i producentom opakowań podejmowanie świadomych 
decyzji dotyczących ich działalności. 
 
System jest wyposażony w standardowe funkcjonalności, takie jak automatyczne planowanie 
produkcji, funkcja "Track and Trace" na żądanie oraz bezproblemowa integracja ERP w pakiecie 
podstawowym. Użytkownicy mogą wybierać te rozwiązania, których potrzebują, ze skalowalnej 
i modułowej gamy produktów HiFlow, aby uzupełnić swój system ERP. 
 
"Nasze badania pokazują, że rynek etykiet i opakowań w Ameryce Północnej rozwija się bardzo 
szybko, ale widzimy również mnóstwo starszych systemów zarządzania, które muszą zostać 
zaktualizowane, jeśli drukarnie mają skutecznie konkurować na tym rynku", powiedział Troy 
Miller, wiceprezes ds. sprzedaży HiFlow Solutions. 
 
Zaletą systemu HiFlow MIS jest możliwość kontaktu z zainteresowanymi stronami w łańcuchu 
dostaw, a także klientami i ich partnerami. "Przemysł 4.0 już tu jest, a HiFlow umożliwia 
koncepcję Smart Factory, która będzie się rozwijać w tej nowej rzeczywistości. W Europie, 



 

 

HiFlow Solutions ma wielu klientów, którzy czerpią korzyści z posiadania zintegrowanego 
systemu HiFlow, który koordynuje wszystkie obszary ich zakładów produkcyjnych” - dodał 
Miller. 
  
Prawie 100 drukarni, producentów opakowań i etykiet korzysta z technologii HiFlow. Dane 
wskazują wyraźnie na poprawę obsługi klienta, krótszy czas realizacji zamówień, poprawę 
jakości i wymierny ogólny wzrost wydajności. 
 
Informacje o rozwiązaniach HiFlow Solutions 
 
HiFlow Solutions dostarcza systemy klasy MIS / MES, które pomagają producentom etykiet i 
opakowań działać bardziej wydajnie i zyskownie. Firma świadczy pełen zakres usług doradczych, 
wdrożeniowych oraz integracji systemów z maszynami wykorzystując najnowocześniejsze 
technologie informatyczne i komunikacyjne do zwiększania wydajności, produktywności oraz 
rentowności. HiFlow Solutions od ponad 20 lat oferuje systemy zarządzania ponad 100 klientom 
w wielu krajach świata. Jej międzynarodowa siedziba sprzedaży znajduje się w Miami (USA), a 
oddziały w Warszawie i Brukseli. 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z działem PR, tel. +48 22 333-81-81, e-mail: 
pr@hiflowsolutions.pl 
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