
 

 

 
 
 
 
 
 

Globalny producent opakowań Koopress 
osiąga imponujący wzrost zysku dzięki rozwiązaniom HiFlow 

 
 

[Miami, USA, 19 lutego 2020 r.] Koopress – duży, globalny producent opakowań i etykiet, 
umocnił silną przewagę konkurencyjną, osiągnął szybki wzrost sprzedaży, zwiększył zwrot z 
inwestycji dzięki wdrożeniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem HiFlow Solutions MIS. 
 
HiFlow Solutions oferuje elastyczne rozwiązania biznesowe, które pomagają producentom 
etykiet i opakowań działać wydajniej i zwiększać zyski. Najnowocześniejszy system MIS jest 
wyposażony w standardowe komponenty, takie jak zautomatyzowane planowanie produkcji, 
funkcja "Track and Trace" na żądanie oraz bezproblemowa integracja z systemami ERP w 
pakiecie podstawowym. 
 
Koopress świadczy usługi dla globalnych klientów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i 
chemicznym. Firma musiała stawić czoła specyficznym warunkom rynkowym, które wymagały 
szybkiego wzrostu - zapoznała się z ofertą siedmiu firm oferujących MIS. Koopress wybrał 
system zarządzania HiFlow. Zdecydowano, że to jedyny system, który jest w stanie zaspokoić 
stale rosnące potrzeby firmy i zapewni jej przewagę na rynku. 
 
"System HiFlow uprościł proces śledzenia produkcji za pomocą czytników kodów kreskowych", 
powiedział Romuald Kowalczyk, szef działu wdrażania w Koopress. "Zapewnia to ich pełną 
identyfikowalność i eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów, co mogło generować 
kosztowne błędy." 
 
Imponujące rezultaty dzięki sprawnemu wdrożeniu 
 
Z powodu dziennej zdolności produkcyjnej przekraczającej milion opakowań, Koopress była 
wymagającym klientem, jednak system HiFlow został płynnie wdrożony w ciągu zaledwie pięciu 
miesięcy. Korzyści, jakie przyniosło jego wdrożenie, są równie imponujące: 
 
 

• Firma odzyskała pozycję wiodącego dostawcy opakowań, osiągnęła swoje cele wzrostu i 
zwiększyła wydajność operacyjną. 

 
 
 



 

 

• Wszyscy pracownicy funkcjonują efektywniej, od przedstawicieli handlowych i 
technologów, po grafików i kontrolę jakości. HiFlow ustandaryzował przepływ pracy i 
procedur komunikacyjnych na wszystkich stanowiskach, zwiększając wydajność w całej 
firmie. 

 
• Skuteczne gromadzenie danych usprawniło podejmowanie decyzji we wszystkich 

kluczowych obszarach. Generowanie raportów zapewniło nadzór w czasie rzeczywistym 
w każdym dziale, a system precyzyjnie śledzi wszystkie planowane i rzeczywiste koszty. 
Menedżerowie mają dokładne, dogłębne i aktualne informacje potrzebne do 
podejmowania strategicznych decyzji. 

 
• Oszczędność czasu podczas uruchamiania i wymiany maszyny drukującej znacznie 

wzrosła; krótszy czas kalkulacji kosztów oznacza, że zamówienia są szybko 
przygotowywane; śledzenie pracy w czasie rzeczywistym; tzw. wąskie gardła 
produkcyjne są szybko identyfikowane  

 
• Błędy personelu zostały znacznie zmniejszone, a zwrot z inwestycji jest imponujący. 

 
• Moduł HiFlow do zarządzania magazynem pozwala na terminowe dostarczanie 

surowców produkcyjnych i zmniejsza koszty zapasów. System zapewnia aktualizacje w 
czasie rzeczywistym i zarządza zapotrzebowaniem na zapasy co do minuty, dzięki czemu 
dział zakupów może podejmować dokładne decyzje, które pozwalają zaoszczędzić 
pieniądze. 

 
"W HiFlow dajemy producentom etykiet i opakowań rozwiązania, których potrzebują, aby 
zmaksymalizować korzyści płynące z w pełni zintegrowanego przepływu pracy, a nasze systemy 
są opracowywane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii firmy Microsoft" - 
powiedział Jack J. Lafler, Wiceprezes ds. Technicznych HiFlow Solutions. "Żadna inna firma 
produkująca oprogramowanie nie oferuje takiej gamy systemów, które proponujemy dla 
producentów etykiet i opakowań." 
 
System łatwo integruje się z oprogramowaniem ERP, gromadzi dane w czasie rzeczywistym z 
hali produkcyjnej, ze sprzętu, od personelu i z innych procesów oraz umożliwia stosowanie 
koncepcji Smart Factory, która łączy drukarnie z zainteresowanymi stronami łańcucha dostaw, a 
także klientami i partnerami. Prawie 100 producentów opakowań i drukarni korzysta z 
technologii HiFlow. System obsługi klienta zapewnia sprawniejszą realizację usług oraz krótszy 
czas przetwarzania zamówienia, co w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości i wymierny 
ogólny wzrost wydajności. 
 
 
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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