
 
 

 

 

System HiFlow - jedyny tak innowacyjny i  nowoczesny europejski system 

informatyczny zaprezentowany na targach Print 19 w Chicago. 

[Miami, USA, 8 października 2019 r.] Zaprezentowany przez HiFlow Solutions na targach 

Print19  w Chicago  system HiFlow  odniósł prawdziwy sukces.  Zwiedzający byli bardzo 

zainteresowani proponowanymi rozwiązaniami, zwracali uwagę na ogromne korzyści jakie 

mogą osiągnąć ich firmy po wdrożeniu HiFlow. 

HiFlow to wielomodułowy zintegrowany system z łatwością adoptujący się do warunków, 

specyfiki i zasobów sprzętowo-systemowych firm produkujących opakowania i drukarń. 

Jest to wszechstronne i dające liczne przewagi konkurencyjne narzędzie do rejestracji, 

przetwarzania, prezentacji i analizy danych związanych ze wszystkimi etapami produkcji 

począwszy od zapytania ofertowego, poprzez kalkulację kosztów, negocjacje handlowe, 

rejestrację zamówień, opracowanie kart technologicznych, planowanie produkcji, rejestrację 

czynności produkcyjnych, na procesach dystrybucji i sprzedaży kończąc. 

Moduł Integracja i  Komunikacja umożliwia zintegrowanie całego parku maszynowego w 

firmie produkującej opakowania czy firmie poligraficznej.  

Jego niezaprzeczalnym atutem jest elastyczność rozwiązań i konfiguracja modułów 

dopasowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i możliwości dowolnej rozbudowy 

dzięki rozwiązaniom tworzonym na indywidualne zamówienie. 

„Prezentacja naszego systemu okazała się ogromnym sukcesem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, 

że tak wielu zwiedzających odwiedziło nasze stoisko” powiedział Jack J. Lafler, wiceprezes ds. 

usług technicznych w HiFlow Solutions. 



„Nawiązaliśmy wiele interesujących relacji biznesowych, które z pewnością zaowocują bardzo 

korzystnymi dla obu stron kontraktami.” - dodał Mariusz Sosnowski Prezes 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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