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Firma HiFlow Solutions odniosła sukces  

na Printing United Digital Experience 

[Warszawa 19 listopada 2020 r.] - HiFlow Solutions informuje o swoim udziale w Printing United 

Digital Experience, gdzie prezentowała swój sztandarowy produkt, tj. system zarządzania 

HiFlow. Wydarzenie odbyło się w dniach 26 października – 12 listopada 2020, przy udziale 144 

wystawców. Szczegółowe informacje o wydarzeniu można znaleźć na 

https://digital.printingunited.com/ oraz https://digital.printingunited.com/virtual-public-bin/  

Spotkania miały charakter wirtualny z uwagi na Covid19. Oferta HiFlow Solutions, jako niezwykle 

zbieżna z nowymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian sposobów komunikowania się i 

prowadzenia działalności gospodarczej w dobie pandemii, została przyjęta z ogromnym 

zainteresowaniem.  

Jak powiedział Jack Lafler, Wiceprezes ds. Technologicznych: „Mimo niekonwencjonalnej formy 

mieliśmy przyjemność kontaktu z kilkudziesięcioma klientami, głównie podczas sesji publicznych. 

Akcentowali oni pilną potrzebę wdrożenia kompleksowego rozwiązania, które ułatwi im 

komunikację w firmie (ze względu na pracę zdalną), ale przede wszystkim z klientami. Po raz 

kolejny dowiedliśmy, że nasze rozwiązania nie tylko spełniają potrzeby klientów, ale znacznie je 

przewyższają. Dowód - moduł „Komunikator” w systemie HiFlow, który opracowaliśmy jeszcze 

przed pandemią - dzięki niemu klienci, którzy używają HiFlow nie napotkali większych 

problemów z dostosowaniem swoich przedsiębiorstw do wyzwań jakie postawiła przed nami 

szalejąca pandemia.” 

Prezentacje systemu HiFlow podczas Printing United gromadziły za każdym razem kilkunastu 

klientów. Mieli oni okazję zapoznać się z wybranymi funkcjonalnościami systemu HiFlow. 

Możliwe było także wypróbowanie niektórych funkcjonalności systemu podczas „Jazdy próbnej” 

- tak zatytułowany był cykl prezentacji HiFlow. Propozycje te spotkały się z dużym 

zainteresowaniem uczestników. Jack Lafler dodaje: „Od niedawna system HiFlow oferujemy 

również w chmurze Microsoft Azure. Dzięki naszej unikatowej technologii instalacja systemu w 

chmurze nie przeszkadza w jego dostosowaniu do potrzeb i wymagań konkretnego klienta, tak 

jak od lat miało to miejsce w naszych instalacjach działających na lokalnych serwerach.” 

W najbliższym czasie z systemem HiFlow można będzie zapoznać się podczas Digital Packaging 

Summit, który odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2020 r.  

https://digital.printingunited.com/
https://digital.printingunited.com/virtual-public-bin/


 

############### 

HiFlow Solutions dostarcza systemy klasy MIS / MES, które pomagają producentom etykiet i opakowań oraz 

drukarzom 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 dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach HiFlow Solutions, odwiedź www.hiflowsolutions.pl. 

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/hiflow-solutions/about/  

Twitter - https://twitter.com/HiFlowUSA 

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCJivNaZR3-638-OP6OxqM5A/featured  

Facebook - https://www.facebook.com/HiFlowUSA/ 

 

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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