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Profesjonalna automatyczna przygotowalnia oferuje dla zakładów sitodrukowych  
następujący zakres usług: 
• Usługowe naświetlanie szablonów sitodrukowych w technologii Computer-to-Screen 

Direct Eposure (świecenie sit z pliku – bez konieczności dostarczania filmów). 
• Automatyczne odwarstwianie, odtłuszczanie szablonów i ich automatyczne 

wypłukiwanie po naświetlaniu na urządzeniu GRUNIG. 
• Automatyczne powlekanie szablonów sitodrukowych emulsjami światłoczułymi na 

urządzeniu GRUNIG. 
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Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach 
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką 
pocztową. Jako autoryzowany partner firm KERN (systemy kopertowania), HUNKELER 
(pre- i postprocessing dla cyfrowych rolowych systemów drukujących) oraz NEOPOST 
(rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania. Filozofia naszego działania 
to właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz 
pełna opieka serwisowa. 
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Asseco Data Systems w ramach usług związanych z komunikacją masową zapewnia 
bezpieczne i efektywne zarządzanie informacjami w postaci dokumentów papierowych 
i elektronicznych oraz całościową obsługę korespondencji masowej w każdej organizacji 
w poniższym zakresie:
• przetwarzanie danych
• personalizacja dokumentów
• kompleksowa obsługa dokumentów elektronicznych
• wysokonakładowy wydruk dokumentów transakcyjnych
• automatyczne kopertowanie
• udostępnianie wirtualnej drukarki
• wdrożenie RODO.
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System P – partner handlowy producentów maszyn do produkcji etykiet i opakowań 
elastycznych. W programie urządzenia firm:
• Atiqs – aplikatory bookletów i etykiet RFID
• AVT – systemy do kontroli procesu druku i 100% kontroli jakości 
• DCM – urządzenia do produkcji etykiet shrink sleeve
• Lesko Engineering – przewijarki inspekcyjne i sztancujące, linie do finishingu 
• MPS – modułowe maszyny drukujące (flekso, offset)
• Rietstack – linie do produkcji offline etykiet IML, Wet Glue, Cut&Stack itp. 


