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W
ydarzenie odbyło się w ramach 
tegorocznej edycji Akademia 
Heidelberga Online Webinars, 
z tą różnicą, że ze względu na 

wysoce specjalistyczny charakter tema-

Druga edycja  
Polish Prinect User Day
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Sytuacja pandemiczna od wielu już miesięcy skutecznie unie-
możliwia – niestety – organizowanie bezpośrednich spotkań, jak 
konferencje czy też seminaria. Z tego powodu w tym roku Heidel-
berg Polska zaprosił polskich użytkowników systemu Prinect na 
kilkugodzinne seminarium Polish Prinect User Day w formule online. 
które odbyło się 10 listopada br. Przygotowano wiele ciekawych 
tematów, które przedstawili eksperci z centrali firmy Heidelberg, 
jak również specjaliści z Heidelberg Polska. 

tów adresowanych do węższej grupy od-
biorców wymagało ono wcześniejszego 
zarejestrowania się i nie było tak jak 
dotychczas udostępniane w otwartym 
streamingu.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim 
i serdecznym przywitaniem ze strony 
gospodarza webinarów Tomasza Paw-
lickiego oraz Tomasza Jasińskiego, 
odpowiedzialnego za system Prinect 
w Polsce. Przedstawiono również szcze-
gółowy program seminarium.

Pierwsze wystąpienie, które mimo 
swojego ogólnego charakteru zostało 
wysłuchane z bardzo dużym zainte-
resowaniem, dotyczyło transformacji 
cyfrowej w przedsiębiorstwie związanej 
z ideą Przemysłu 4.0. Szerzej zagadnie-
nie to przedstawił Dawid Żyta, nato-
miast o narzędziach, którymi możemy 
dysponować (Prinect, Zaikio, Boxuni), 
opowiedział Tomasz Jasiński. 

Bardzo ciekawa i ważna prezentacja 
Axela Zöllera dotyczyła wszystkich naj-
ważniejszych nowości, które pojawią się 
niebawem wraz z kolejną wersją syste-
mu Prinect 2021. Poza samymi nowo-
ściami, które oczywiście ze względu na 
charakter wydarzenia zostały omówione 
w telegraficznym skrócie, prezentacja 
zawierała również informację o najważ-
niejszych kierunkach dalszego rozwoju 
systemu Prinect, które na pewno będą 
związane z usługami w chmurze i pro-
dukcją opakowań.

Ostatnia prezentacja w pierwszym 
bloku seminarium przedstawiona przez 
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Ulrike Seethaler dotyczyła często niedo-
cenianego, a bardzo ważnego obszaru 
rozwiązań modułowych i procesowych 
systemu Prinect, które łączą procesy 
drukowania i procesy introligatorskie.  

W drugiej części spotkania Cezary 
Krassowski z Nice Project, współpra-
cujący z firmą Heidelberg w zakresie 
rozwijania i wdrożeń systemu Prinect, 
omówił zagadnienie opracowywania 
i wykorzystania analizy danych pozyski-
wanych z systemu w codziennym funk-
cjonowaniu firm, ale i bardzo przydat-
nych w perspektywie długookresowej. 
Należy dodać, że cały obszar Business 
Intelligence wraz z możliwością analizy 
Big Data daje obecnie coraz większe 
możliwości przygotowywania pogłę-
bionych i przekrojowych analiz, które 
wcześniej byłyby po prostu niemożliwe 
do wykonania lub bardzo pracochłonne.  

Kolejne wystąpienie przygotowane 
przez Volkera Kaisera dotyczyło zupeł-
nej nowości, jaką jest Prinect Business 
Manager dla drukarń opakowaniowych. 
Po raz pierwszy rozwiązanie to pokazano 
podczas październikowych prezentacji na 
Innovation Week Heidelberga, a uczestni-

cy seminarium PPUD, którzy nie oglądali 
transmisji z Wiesloch-Walldorf, mieli oka-
zję jako pierwsi w Polsce zapoznać się 
ze szczegółami nowego pakietu. 

Na zakończenie webinaru podczas 
sesji „tips & tricks” Dawid Żyta w for-
mie warsztatowej pokazał wybrane ope-
racje automatyzujące pracę w systemie 
Prinect.

Z perspektywy organizatorów Polish 
Prinect User Day 2020 uważamy tego-
roczne seminarium za bardzo udane 
przedsięwzięcie. Ponad 50 zarejestrowa-
nych osób uczestniczących w seminarium 
w obecnej sytuacji i w formie online – to 
bardzo dobry wynik. Pierwsza stacjonar-
na edycja PPUD w ubiegłym roku w War-
szawie miała podobną liczbę uczestni-
ków, a odbywające się od lat spotkanie 
International Prinect User Days gromadzi 
za każdym razem w Heidelbergu ok. 150 
osób. Zebraliśmy wiele bardzo dobrych 
opinii od uczestników po zakończeniu 
seminarium. Oczywiście zawsze możemy 
zrobić coś jeszcze lepiej.
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