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Profil Działalności

Kompetencja w działaniu i ciągle wzbogacane doświadczenia sprawiają 
że dostarczamy naszym klientom najlepsze, sprawdzone systemy oraz nowe, 
indywidualne rozwiązania!

GAMA SYSTEM jest firmą z polskim kapitałem, której historia sięga 2003 roku. Nasze działania
są odpowiedzią na potrzeby klientów. Wdrażamy najnowsze technologie informatyczne,
które przyśpieszają procesy produkcyjne i logistyczne, zwiększają wydajność oraz podnoszą jakość usług. 

Cele te osiągamy dzięki kompetentnemu zespołowi fachowców, zdobytemu i ciągle poszerzanemu 
doświadczeniu, a przede wszystkim dzięki tworzeniu oraz implementacji nowoczesnego, zoptyma-
lizowanego oprogramowania.

Strategicznymi obszarami działalności firmy jest dostarczanie informatycznych systemów zarządzania 
magazynem, procesami produkcyjnymi, handlowymi i analitycznymi, automatycznej identyfikacji
oraz projektowanie i budowa przemysłowych sieci bezprzewodowych.

Biznes Partnerami Gama System są czołowi producenci branży IT. Zapewnia to bezpieczeństwo
oraz niezawodność działania aplikacji i przepływu danych.

Działamy na terenie całego kraju i Europy, gdzie szereg klientów używając dostarczanych przez nas 
rozwiązań zwiększa swoją konkurencyjność, a ponadto narzędzia te pozwalają im podejmować właściwe 
decyzje biznesowe.

Integracja i wdrożenia systemów IT
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Systemy Do Zarządzania Magazynem WMS

Aplikacje Mobilne i Do Druku Etykiet

Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem ERP, Produkcją MRP II ERP

Przemysłowe Sieci Komputerowe

Terminale, Urządzenia Mobilne

Czytniki Kodów

Drukarki Etykiet, Kodów, Kart Plastikowych

Rozwiązania Dla Służby Zdrowia

G-Mobile WMS - dla małych i średnich firm
Accellos WMS - dla średnich i dużych firm

G-Label - system do druku etykiet, G-Rem, G-Q, G-Shop, G-Check, G- Ultra View

humansoft Hermes SQL, humansoft Corax, humansoft MiniCorax, Qlick View - analizy
biznesowe, Stream Soft Prestiż

Urządzenia Auto ID, Opaski dla pacjentów

LAN, Bezprzewodowe, Zebra, Aerohive Networks, Cisco Networks

Komputery mobilne, Terminale ręczne,wózkowe,RFID,Tablety, Smartphony

Skanery ręczne, przemysłowe, bezprzewodowe, 1D, 2D, RFID

TSC, Zebra, Sato, Brother, Toshiba Tec, Datamax O'Neil, Citizen, Intermec
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Oprogramowanie Dedykowane

Mobius - Mobilny Asystent Handlowca, e-commerce Humansoft 12str.

Etykiety / Materiały Eksploatacyjne

Etykiety termotransferowe, Termiczne, Kolorowe, Przywieszki , Kartoniki, 
Tasiemki termotransferowe

30str.

Systemy Etykietujące, Systemy POS

Etykieciarki na linie produkcyjne, Wagi przemysłowe, Aplikatory etykiet 26str.



Główne cechy systemu:

• Obsługa dowolnej liczby operatorów oraz terminali 
mobilnych,

• Obsługa wielu adresów wysyłki dla kontrahentów,
• Obsługa wielu oddziałów oraz magazynów,
• Obsługa wielu kodów kreskowych do jednego artykułu,
• Przyjęcia oraz wydania towarów po  numerze partii,
• Ustawienie priorytetów realizacji zleceń,
• Lokalizacje - optymalizacja rozmieszczenia towarów

ze względu na wagę, szerokość, wysokość, długość
oraz jako typ,

• Łączenie lokalizacji,

• Inwentaryzacja po asortymencie, grupie, partii,  lokalizacji 
oraz bilans otwarcia,

• Jednoetapowe i dwuetapowe wydanie (pole odkładcze),
• Drukowanie etykiet na asortyment, transportowych

oraz logistycznych,
• Zawansowana obsługa kodów kreskowych i 2D,
• Integracja z dostępnymi na rynku systemami ERP,
• System może działać samodzielnie bez konieczności 

integracji z systemem nadrzędnym, 
• Aplikacja działa na systemach operacyjnych Android, 

Windows CE oraz Windows desktop,
• Obsługa drukarek mobilnych oraz stacjonarnych

do wydruku etykiet,
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PRZYJĘCIE  ZEWNĘTRZNE, PZ - na podstawie ZP
(zamówienie  na przyjęcie)

WYDANIE ZEWNĘTRZNE, WZ - na podstawie ZW
(zamówienie  na wydanie)

Rozchód, RW -  rozchód wewnętrzny

Przyjęcie, PW - przyjęcie wewnętrzne

Zmiana lokalizacji

MM - przesunięcie międzymagazynowe

ZP - zamówienie na przyjęcie

ZW - zamówienie na wydanie

INWENTARYZACJA - w locie, roczna, za dowolny 
okres (dokumenty inwentaryzacyjne P i R)

Nowoczesny system do zarządzania
magazynem

System Do Zarządzania
Magazynem WMS

Integracja z systemami zarządzania ERP

WAPRO

WF-Mag

Generowane dokumenty (przykład):

    W   M   S



Wykorzystaj
kody kreskowe

Mobilna obsługa magazynu 
po kodach kreskowych

Korzyści dla firmy

• Optymalizacja procesów magazynowych,

• Skrócenie czasu trwania operacji,

• Eliminacja pomyłek i błędów,

• Stały nadzór i  analiza pracy magazynierów,

• Śledzenie partii towaru od momentu przyjęcia,

• Eliminacja ręcznego wprowadzania dokumentów,

• Wszystkie operacje - WZ/PZ/ZW/ZP zapisywane w czasie
rzeczywistym w systemie, 

• Eliminacja dokumentów w formie papierowej,

Pracownicy wydają towar w procesie jedno-
etapowym lub dwuetapowym - bezpośrednio 
wydając je z magazynu lub korzystając  ze stref 
odkładczych (buforowych) .

W każdej chwili pracownicy maja dostęp do sie-
ciowych  lub mobilnych drukarek etykiet, dzięki 
którym mogą sprawnie i adekwatnie oznaczyć towar, 
czy to przy przyjęciu, wydaniu z magazynu, czy 
zmianie jego partii czy lokalizacji.

Widok na dokumenty WZ.
Dokument tworzony na terminalu mobilnym, 
jest rejestrowany w czasie rzeczywistym.
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“Czołowi działacze przeprowadzili już kontrolę 
zapasów i procedury kompletacji zleceń, i teraz 
zwracają się ku innowacjom w przesunięciach, 
uzupełnianiu i przetwarzaniu zwrotów, 
by wyróżnić się pośród konkurencji.”

Liczby kreują magazyny. Jest to jedno z niewielu miejsc 
w biznesie, gdzie zwrot z inwestycji właściwie może być 
wyliczony przy użyciu wskaźników, takich jak zreduko-
wane błędy w załadunkach, poprawiona efektywność, 
mniejsza ilość skarg i reklamacji, zwiększone 
zużytkowanie siły roboczej oraz zmniejszone straty 
w asortymencie. Skoro w takim razie argumenty za 
zautomatyzowaniem Twojego magazynu są takie 
przekonujące, w którym miejscu zaczniesz? Ekonomiczne 
warunki dyktuje ostrożność. Smart Money sugerowałoby 
zainwestowanie w produkt, który może przynieść 
początkowo małe zyski, ale, który pozwoli Ci wykorzystać 
rozwiązanie do dalszego rozwoju Twojego biznesu.

MODUŁY

Accelerate Your Business
WMS

29

Accellos One to w pełni zintegrowany system zarządzania magazynem. 
Oferuje funkcje, takie jak przeładunek, odbiór pojemników, składowanie, 
kompletowanie, pakowanie, lokalizacje, obrót zasobami, zliczanie ilości 
pełnych procesów magazynowych,  inwentaryzacja, wykaz ładunków, itd
 
Accellos skupia się na potrzebach użytkownika WMS, zapewniając łatwość 
użytkowania, minimalizując czas obsługi i zmniejszając TCO.

• zorientowany na rynku średnich przedsiębiorstw
• najefektywniejszy na rynku
• w pełni integrowany z wiodącymi systemami klasy ERP na rynku 

(Navision, Great Plains, Axapta, SAGE, SAP Business One, itd.)
• system typu Open Source
• elastyczny łatwo zarządzalny
• w pełni skalowalny - obsługuje zarówno 3 osobowe magazyny

jak i w pełni zautomatyzowane centra dystrybucyjne, zarówno 
pojedyncze jak i rozsiane po terenie kraju oraz centra wirtualne 

• rozwiązanie „pod klucz”
• dokładność kompletacji na poziomie 99.97%
• bezbłędna obsługa do 100,000 pozycji zamówień dziennie
• 1500 konfigurowanych ustawień
• umożliwia projektowanie indywidualnych etykiet, raportów, listów 

przewozowych
• umożliwia integrację z systemami automatyki magazynowej 

(karuzele, taśmociągi, systemy pick-by-light, pick-by-voice, RFID)
• łatwy w obsłudze, łatwy w implementacji
• oparty na platformie  Microsoft .NET i MS SQL Server
• obsługa programu z poziomu przeglądarki internetowej

Co wyróżnia Accellos One:
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Efektywny magazyn jest z definicji bardziej produktywny. 
Bardziej produktywny magazyn oznacza więcej zyskownych 
operacji .

Inwestycja w cechy i możliwości Accellos One, które już dzisiaj 
przyniosą korzyści Twojemu biznesowi, zapewni Cię, że możesz 
zwiększyć funkcjonalność, aby sprostać nawet najtrudniejszym 
wymaganiom stawianym przez magazyn.

• 

•
• 
• 

umożliwia integrację z systemami automatyki 
magazynowej (karuzele, taśmociągi, systemy pick-by-
light, pick-by-voice, RFID) 
łatwy w obsłudze, łatwy w implementacji
oparty na platformie  Microsoft .NET i MS SQL Server
obsługa programu z poziomu przeglądarki internetowej



G-Label to rozbudowany systemem ważąco-etykietujący działający 
jako niezależna aplikacja lub zintegrowana do projektowania
i wydruku etykiet. 

Program posiada własną bazę kartotek lub wykorzystuje zasoby 
innej bazy danych klienta. Posiada możliwość przypisania szablonu 
wydruku etykiety do towaru, grupy towarów lub kontrahenta, dzięki 
czemu w łatwy sposób można profesjonalnie zarządzać wydrukiem 
etykiet.

System etykietujący, druk opasek identyfikacyjnych

G-Label – mobilny wydruk etykiety na żądanie

Program posiada wersję instalowaną na terminalu mobilnym, który Uzupełnianie etykiet na halach, druk biletów przed imprezą, druk 
dzięki połączeniu bezprzewodowemu z drukarką przenośną kwitów parkingowych, przeceny na halach sprzedaży, itp.
umożliwia wydruk etykiety TU i TERAZ. 

G-Label – program ważąco-etykietujący
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Aplikacje Mobilne i Do Druku Etykiet

Aplikację G-Label można z łatwością zintegrować z dowolnym 
systemem ERP, modelem wagi, drukarki etykiet lub aplikatorem.

G-Label to wersja serwerowa lub stand alone. Zarządzanie 
szablonami  i wydrukami z jednego miejsca lub praca na jednym 
stanowisku bądź kilku stanowiskach w sieci.



Aplikacje Mobilne

Prędzej czy później przychodzi taki czas dla przedsiębiorstwa, kiedy 
musi się zetknąć z problemem zarządzania jakością towarów
i usług. Tym bardziej, że dobra jakość nie jest kwestią przypadku, 
lecz wynikiem planowanych i świadomie koordynowanych działań 
na każdym ze szczeblów organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Kontrola jakości obejmuje takie obszary działalności w firmie jak 
projektowanie, prace inżynierskie, techniczne, jakościowe 
przygotowanie produkcji, planowanie produkcji, standardy 
wykonania wyrobów i wymagania personalne, a nawet szkolenie
i doskonalenie kadr. Elektroniczne formularze wypełniane zdalnie 
na urządzeniach przenośnych mogą być dostosowywane do aktu-
alnych wymogów w centrali, natomiast pracownik za każdym razem 
ma możliwość ich aktualizacji bez względu na to gdzie się znajduje. 
Co więcej pola formularza elektronicznego można np. wzbogacić
o słowniki dopuszczalnych wartości, co z jednej strony zapewnia,
że pole z pewnością zostanie wypełnione, z drugiej strony 
gwarantuje, że pole będzie posiadało dopuszczalną wartość.  Po 
wypełnieniu takiego e-formalurza można go „zilustrować” zdjęciami 
kontrolowanych obiektów, nagraniami audio-video, danymi 
geograficznymi, czy elektronicznym podpisem w celu weryfikacji 
oraz ostatecznie przesłać z powrotem do centrali, a wszystko to za 
pomocą jednego urządzenia mobilnego.

Aby wyjść na przeciw powyższym wymaganiom, firma Gama 
System wprowadziła linię aplikacji mobilnych G-Q. Ten programowy 
asystent kontroli jakości ma na celu wspomaganie, kontrolowanie
i zarządzanie jakością na każdym ze szczebli organizacyjnych 
przedsiębiorstwa. Dzięki aplikacji G-Q  w bardzo łatwy sposób 
można monitorować, a przez to wyeliminować wszelkie negatywne 
czynniki, które obniżają jakość produktów i usług w Państwa 
przedsiębiorstwie i jednocześnie podnieść poziom doskonałości
i zgodności z firmową specyfikacją świadczonych usług i produ-
kowanych wyrobów. Warto wspomnieć również, że G-Q doskonale 
uzupełnia inna aplikacja firmy Gama System - G-UltraView, czyli 
kreator graficznego interfejsu użytkownika.

Asystent kontroli jakości

G-Rem to mobilne rozwiązanie wspierające tradycyjne przepro-
wadzanie inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia i maga-
zynów. Ideą inwentaryzacji mobilnej G-Rem jest usprawnienie
i przyspieszenie sprawdzania składników majątku, wyposażenia
lub stanów magazynowych w oparciu o technologie kodów 
kreskowych. G-Rem umożliwia uporządkowanie i przygotowanie 
magazynu pod inwentaryzacje poprzez moduły pozyskiwania
i przypisywania kodów kreskowych pod asortyment jednostkowy lub 
opakowania zbiorcze. Daje magazynierowi moż l iwość 
identyfikowania asortymentu już przypisanego co do jego 
podstawowych właściwości i ilości.  Rozwiązanie zapewnia 
identyfikację pozycji magazynowych i wyposażenia, dodawanie 
nowych składników, które zostaną znalezione podczas spisu
z natury oraz usuwanie istniejących i wykazanych braków.

Wśród możliwych zastosowań oferowanego systemu wyróżnić 
należy:

• inwentaryzację magazynów
• inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia
• ewidencję i inwentaryzację narzędzi, książek i innych 

przedmiotów, nad którymi warto mieć kontrolę

Inwentaryzacja
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Inwentaryzacja może być przeprowadzana 
na dwa sposoby:

• on-line, urządzenie mobilne komunikuje się z bazą danych 
przez sieć bezprzewodową wi-fi co pozwala nam na bieżąco 
śledzić stan inwentaryzacji w aplikacji ERP jak i na urządzeniu 
mobilnym przedstawić wszystkie niezbędne informacje o sta-
nie i statusie skanowanego wyrobu.

 • off-line, urządzenie mobilne pracuje jako kolektor danych 
z bazą danych na urządzeniu mobilnym zasilaną danymi 
kartotek materiałowych bezpośrednio lub poprzez import/ 
eksport plików danych z programu stacjonarnego.



Rozwiązanie mobilne G-Shop oparte na przenośnych 
komputerach sklepowych oraz naszym autorskim oprogra-
mowaniu to nowy poziom jakości usług dla klientów i nowy 
poziom wydajności i skuteczności pracowników obsługi sklepu. 
Klienci mają możliwość skanowania przedmiotów w celu 
przyśpieszenia czynności przy kasie, sprawdzania cen w trakcie 
robienia zakupów, wyszukiwania artykułów dodatkowych, 
korzystania ze spersonalizowanych promocji; tworzenia list 
prezentów oraz wykonywania innych czynności.
To wielofunkcyjne rozwiązanie pozwala przedsiębiorcom 
udzielać natychmiastowych odpowiedzi na pytania klientów, 
usprawnia zarządzanie zapasami i pozwala uniknąć błędów w tej 
kwestii, zmniejsza kolejki, ograniczając czas czekania przy 
stanowiskach kasowych.

Rozwiązanie mobilne G-Check jest oparte na terminalach 
kioskowych. Te łatwe w instalacji i ekonomiczne urządzenia 
stanowią doskonałe rozwiązanie samoobsługowe do użytku
we wszystkich alejkach i działach sprzedaży sklepu. Dzięki temu 
rozwiązaniu kupujący mają możliwość sprawdzania cen oraz 
zasobów magazynowych, punktów dostępnych na karcie 
upominkowej czy lojalnościowej, jak również sprawdzania 
lokalizacji danego produktu bez proszenia o pomoc sprzedawcy. 

Ponadto urządzenia można łatwo podłączyć do niewielkich 
drukarek przenośnych umożliwiając sprzedawcom detalicznym 
rozszerzanie funkcji urządzeń i świadczenie bardziej 
zaawansowanych usług sprzedażowych.

Asystent sprzedaży detalicznej i hurtowej

Weryfikator cen

9

Wirtualny
koszyk

Integracja z systemami:

WAPRO

WF-Mag



Aplikacje Mobilne

G-UltraView to ultranowoczesne narzędzie do kreowania 
graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala na dowolne 
modelowanie wyglądu aplikacji mobilnej. Dzięki temu rozwiązaniu 
możemy za pomocą jednego kliknięcia zmienić interesujące nas 
cechy wizualne aplikacji na dowolnej liczbie urządzeń. Idealne 
rozwiązanie dla aplikacji korzystających z nieszablonowych 
formularzy, niestandardowego wyglądu, czy zmieniających się 
wymagań związanych z wykonywanymi czynnościami. 

Niezwykła elastyczność kreatora G-UltraView, pozwala na pozby-
cie się bolączek, które towarzyszą korzystaniu z tzw. aplikacji 
pudełkowych, gdzie funkcjonalność aplikacji jest zamknięta, a przez 
to ograniczona. G-UltraView poprzez możliwość sprawowania 
kontroli nad detalami obiektów graficznych  interfejsu użytkownika, 
pozwala na minimalizację błędów i maksymalizację wydajności 
pracownika jednocześnie. Przykładowo formularz stworzony
w G-UltraView skróci czas wykonywania zadania przez pracownika 
terenowego oraz zminimalizuje błędy, 
ponieważ będzie zawierał tylko te rubryki, 
które związane są z danym klientem. Innym 
przykładem, może być aplikacja obsługi-
wana nie przez pracownika a przez klienta, 
co ma miejsce, np. w nowoczesnych skle-
pach detalicznych, czy hurtowych. Dzięki 
kreatorowi G-UltraView możemy np. ustalić 
segmenty klientów i dla każdego z nich
w aplikacji mobilnej ustalić dostępną 
funkcjonalność (powiedzmy, że zwykły klient 
będzie mógł dokonywać za pomocą programu 
sprawdzania cen, dostępności i rabatów, ale już 
klient „Złoty” jako zasłużony i zaufany, będzie mógł 
dokonać płatności samemu, ponieważ dla niego 
zostanie udostępniona funkcjonalność wirtualnego 
koszyka).

Od strony technicznej G-UltraView pozwala na:

• dodawanie, usuwanie i konfigurację elementów GUI (ang. 
graphical user interface – graficzny interfejs użytkownika) 
poprzez sprawowanie kontroli nad każdym detalem danego 
obiektu (np. typem obiektu, kolorem tła, czcionką, umiejsco-
wieniem, rozmiarem pola, itd.)

• ustawianie obiektów kompozycji przy pomocy myszki 
(mechanizm typu drag & drop) z jednoczesnym wglądem 
i kontrolą szczegółowych informacji dotyczących ustawianego 
obiektu

Aplikacja G-UltraView perfekcyjnie współpracuje ze wszystkimi
aplikacjami mobilnymi firmy Gama System

Kreator interfejsu dla urządzeń mobilnych
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• profilowanie - możliwość zapisywania ustawień kompozycji 
(np. profil "Świeta Bożego Narodzenia", profil: "Promocja 
Wiosenna", „Formularz Zwrotu”, „Formularz Wykonania 
Oględzin”, itp.)

Oczywiście, z racji tego, iż aplikacja G-UltraView jest dostoso-
wywana na życzenie klienta wyżej wymienione funkcją są tylko 
częścią rozwiązania. Istnieje możliwość dopisania funkcjonalności 
wedle oczekiwań i życzeń.





Jeden system - Wszystkie urządzenia

Decydując się na wdrożenie MOBIUS'a Zamawiający wcale nie 
musi wiązać się na stałe z wybranym na początku urządzeniem. 
Wyposażając handlowców w smartfony z systemem Android, 
można z czasem wymienić je na inną platformę sprzętową, np. iPad 
Apple. Przesiadka urządzenia i migracja ekosystemu odbywa się 
szybko i sprawnie, a interfejs aplikacji jest dostosowywany do 
specyfiki i standardów obsługi każdego z ww. systemów. Jeśli 
zatem, specyfika pracy Państwa reprezentanta polega na 
operowaniu na dużej ilości zdjęć, e-katalogu, analiz, planogramach 
czy też ekspozycjach – prawdopodobnie przydatniejszy będzie mu 
iPad w systemie iOS. Jeśli natomiast inny pracownik terenowy 
koncentruje się na szybkim dostępie do danych w kompaktowym 
urządzeniu, sugerowany zapewne będzie smartfon (Android, 
Windows Phone).

Dzięki takiej konfiguracji siły sprzedaży Państwa firmy mogą 
korzystać jednocześnie z 2 lub 3 ekosystemów, w jednym 
oprogramowaniu MOBIUS, bez ryzyka „end of life” któregoś OS'u.

MOBIUS jest pierwszym i dotychczas jedynym 
system mobilnym klasy SFA / SFM / CRM na 
rynku, działającym „cross-platformowo” ! 

Dzięki temu nasi Klienci nie są ograniczeni ani sprzętowo w doborze 
terminali mobilnych (smartformy, tablety), ani licencyjnie 
i bazodanowo, jak również sami wybierają, która platforma jest 
optymalna w przypadku swojej działalności i wymaganej 
funkcjonalności. 
Jeszcze nigdy dobór rozwiązania informatycznego nie był tak 
elastyczny !

Oprogramowanie Dedykowane
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Kompatybilność 
z Platformami i Systemami Operacyjnymi:



B2B - nowoczesna platforma sprzedaży hurtowej

www.humansoft.pl

B2B to nowoczesna internetowa platforma do sprzedaży hurtowej pozwalająca w prosty 

i efektywny sposób obsłużyć odbiorców hurtowych i dystrybutorów. Ściśle współpracuje 

z systemem ERP humansoft HermesSQL i popularnym programem do obsługi małych 

firm humansoft Corax. 

·  Skuteczna sprzedaż B2B w trybie 24/7/365

·  Pełna automatyzacja procesu przyjmowania zamówień od klientów 

·  Dostęp klientów do aktualnych informacji na temat produktów, stanów magazynowych oraz cen 
    uwzględniających indywidualne rabaty, promocje, cennik klienta

·  Możliwość oznaczania towarów specjalnymi etykietami, np.: nowość, promocja, wyprzedaż, polecane

·  Dodawanie produktów do Ulubionych 

·  Możliwość tworzenia wzorów koszyków zakupu 

·  Obsługa historii zamówień oraz stanu rozrachunków 

·  Możliwość sprawdzenia daty najbliższej dostawy towaru

·  Wygodne zarządzanie treściami marketingowymi oraz elementami graficznymi 

·  Zarządzenie dostępem do portalu B2B

·  Statystki użytkownika 



Streamsoft Prestiż to oprogramowanie dla firmy produkcyjnej, handlowej 
i usługowej. Firmy średnie i duże wybierają ten program do zarządzania 
wszystkimi zasobami. 

Streamsoft Prestiż to gotowy program dla firmy szukającej takiego 
rozwiązania informatycznego,  które zapewni oszczędność czasu i kosztów 
już na poziomie wdrożenia i pozwoli uzyskać szybciej planowane efekty. 
Specyficzne potrzeby użytkownika realizowane są za pomocą wtyczek 
i dedykowanych aplikacji zintegrowanych z systemem.

Budowa systemu

Korzyści dla Klienta:

• usprawnienie pracy
• obniżenie i kontrola kosztów
• redukcja i kontrola zapasów
• szybsza wymiana informacji
• lepsza reakcja na oczekiwania klienta
• dostosowanie do przepisów prawa 

polskiego i unijnego

System  Streamsoft  Prestiż  wspomaga  obsługę  kluczowych procesów 
biznesowych występujących w przedsiębiorstwie. Wdrożenie systemu 
zapewnia zidentyfikowanie procesów, prawidłowe opisanie i zamodelowanie 
oraz pełny monitoring umożliwiający ich usprawnianie.

Streamsoft Prestiż współpracuje z różnymi 
urządzeniami zewnętrznymi - dzięki temu wspólnie 
automatyzują wprowadzanie danych, eliminują 
pomyłki ludzkie i kontrolują ten proces. Urządzenia 
współpracujące z systemem:

• panele dotykowe
• kolektory danych
• tablety
• drukarki i kasy fiskalne
• czytniki kodów kreskowych
• skanery kodów 
• drukarki kodów kreskowych
• wagi elektroniczne
• urządzenia przenośne

Ponad 5 tys. Klientów 
codziennie korzysta 
z systemu 
Streamsoft Prestiż

Rozwiązania dla produkcji 
to wyróźnik systemu 
ERP Streamsoft Prestiż
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Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem
ERP, Produkcją MRP II

ERP

System zintegrowany z G-Mobile - 
Mobilna obsługa magazynu 
z kodami kreskowymi

    W   M   S



Otwarcie na rynki krajów europejskich, zmieniające się potrzeby klientów,  
rosnące wymagania konsumentów, nasilenie konkurencji - czynniki 
te kształtują zapotrzebowanie na metody optymalnego zarządzania 
produkcją,  w ramach których nastąpi skrócenie cyklu produkcyjnego 
wyrobów,  obniżenie kosztów, a zarazem utrzymanie jakości na odpowiednio 
wysokim poziomie.

Z punktu widzenia zarządzania systemem informatycznym, Dzięki takiemu działaniu - firma uzyskuje redukcję kosztów 
tradycyjny sposób udostępniania aplikacji w przedsiębiorstwach związanych z pomocą techniczną dla rozproszonych 
jest często czasochłonny, drogi i skomplikowany. Informatycy użytkowników aktualizacją wersji aplikacji u rozproszonych 
muszą nie tylko fizycznie instalować aplikacje we wszystkich użytkowników zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz całego 
lokalizacjach, ale także zapewnić pomoc techniczną, przygotować systemu informatycznego. Serwer terminali w centrali, należy 
rozmaite konfiguracje dla różnego sprzętu. Rozwiązaniem wielu podłączyć do internetu łączem o stałym numerze IP, np. DSL, 
problemów jest praca terminalowa, gdyż minimalizuje ilość danych Polpak, itp. Zalecana szybkość łącza, zależy od ilości wszystkich 
przesyłanych przez sieć. Ta właściwość umożliwia dostarczanie, komputerów w oddziałach. 
zarządzanie i serwisowanie aplikacji w sposób centralny, z jednego W przypadku oddziałów firmy mogą być zastosowane tanie łącza 
miejsca. asymetryczne ze zmiennym numerem IP, np. Neostrada.

ERP Streamsoft Prestiż 
dostarcza wymiernych korzyści 
i pozwala na uzyskanie informacji, 
które są kluczowe w podejmowaniu 
decyzji o zmianach w funkcjonowaniu 
systemu produkcyjnego w danym 
przedsiębiorstwie.

W  celu  zaspokojenia  potrzeb  wytwórców 
i producentów,  firma Streamsoft stworzyła 
moduł  przeznaczony do kompleksowego 
sterowania procesem produkcji w przed-
siębiorstwie. Wspomaga on planowanie, 
wykonanie, kontrolę i analizę na  wszystkich  
etapach procesu. Moduł przeznaczony jest  
dla firm produkcyjnych, które pragną 
wzmocnić swoją pozycję rynkową.
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• Wygodna i ergonomiczna praca
• 1021 fabrycznie gotowych 

wydruków
• Wzorcowe obiegi dokumentów
• Bogata oferta modułów
• Możliwość tworzenia własnych 

rozwiązań
• Sprawdzona metodyka wdrażania
• Korzystne licencjonowanie 

serwerowe

Rozwiązania dla produkcji:

• Pełny nadzór nad produkcją
• Planowanie zleceń produkcyjnych
• Zarządzanie "łańcuchem dostaw"
• Panele dotykowe
• Analizy, raporty, wykres Gantta
• Rozliczanie kosztów produkcji

Systemy dla wymagających

Produkty Humansoft to innowacyjne i przyjazne systemy do obsługi średnich i małych 
przedsiębiorstw. W ofercie znajdują się programy: humansoft HermesSQL, Corax 
i MiniCorax. Zawartość funkcjonalna tych programów dopasowana jest do wielkości 
firmy i złożoności obsługiwanych procesów biznesowych.

humansoft HermesSQL to system ERP przeznaczony do obsługi przedsiębiorstw 
handlowych, produkcyjnych i usługowych. Umożliwia kompleksową obsługę 
wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, pozwalając zoptymalizować 
wewnętrzne procesy w obrębie całej firmy. Obsługuje m.in.: handel detaliczny 
i hurtowy, dystrybucję, logistykę, serwis i usługi, gospodarkę magazynową, produkcję, 
finanse i księgowość, kadry i płace oraz controlling finansowy i operacyjny. Cechą 
wyróżniająca system jest możliwość pełnego dopasowania funkcjonalności
do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Jakub Kowalski Prokurent
Fabryka Osi Napędowych SKB Sp. z o.o. S.K.A.

„Przy pomocy systemu humansoft HermesSQL udało nam się skorelować ze sobą 
główne obszary działalności firmy, takie jak: sprzedaż, księgowość, logistyka czy 
produkcja. Obecnie mamy pełny wgląd w działalność naszej spółki oraz możliwość 
planowania i śledzenia produkcji na każdym etapie jej realizacji. Konsekwencją 
całkowitego zintegrowania procesów sprzedaży i produkcji jest usprawnienie 
„łańcucha dostaw”, czego efektem jest znaczne obniżenie kosztów magazynowania 
surowców. Zarządzanie procesem planowania, realizacji i rozliczania produkcji 
umożliwia nam efektywne produkowanie wyrobów wysokiej jakości i zaspakajanie 
potrzeb zarówno polskich, jak i zagranicznych kontrahentów.”

humansoft Corax to kompleksowy system do obsługi małej 
firmy. Sprawdza się w sklepach detalicznych, hurtowniach, 
punktach usługowych oraz firmach dokonujących prostej 
kompletacji wyrobów.

humansoft MiniCorax jest produktem dedykowanym 
mikrofirmom poszukującym taniego i łatwego w obsłudze 
systemu do zarządzania małym biznesem.
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Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem
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Odkrywa informacje

Łatwe i szybkie wdrożenia

Elastyczność

Integracja danych

Wysoka wydajność

Zintegrowana kontrola

Mobilne analizy

Łatwość obsługi

Bez ryzyka

• umożliwia szybkie docieranie do informacji 
niedostępnych dla klasycznych systemów Business 
Intelligence 

• średni czas wdrożenia nie przekracza kilku tygodni

• nieograniczona liczba wymiarów i miar, możliwych 
do zmiany w ciągu kilku minut

• możliwość natychmiastowego przejścia do poziomu 
pojedynczej transakcji

• unikalna technologia integracji wielu różnych żródeł 
danych

• natychmiastowe odpowiedzi, nawet podczas analizy 
setek milionów rekordów danych

• dostęp do konkretnych danych mają tylko uprawnieni 
użytkownicy

• współpracuje z dowolnymi urządzeniami mobilnymi

• użytkownicy QlikView samodzielnie obsługują analizy 
już po 15 minutowych szkoleniach

• w pełni funkcjonalna wersja demo bez ograniczeń 
czasowych

• 3-dniowe projekty pilotażowe
• możliwość przetestowania bez konieczności 

wcześniejszego zakupu licencji

„QlikView kosztowało nas zaledwie 20% ceny 
alternatywnych rozwiązań, a inwestycja 
zwróciła się w zaledwie kilka miesięcy.”

Mats-Olov Erikson, Data Architect, King.com

QlikView to prosta jak nigdy dotąd analiza danych dostępna dla wszystkich. 
Opatentowana technologia firmy Qlik to natychmiastowe, przeliczenia nawet 
bardzo dużych zbiorów danych. QlikView pozwala na wdrożenie 
zaawansowanych modeli analitycznych już w ciągu kilku dni. Użytkownicy 
w jednej aplikacji obserwują wyniki w powiązaniu z danymi szczegółowymi.

Niesamowicie elastyczne i wydajne aplikacje analityczne QlikView dają 
użytkownikom biznesowym nieograniczone możliwości tworzenia raportów 
i zestawień.

Użytkownik chcąc oglądać określony zakres wyników zaznacza na ekranie 
interesujące go obszary. W tym samym momencie wartości na wykresach 
i w tabelach zostają przeliczone, aby odzwierciedlić aktualny wybór.
Czas odpowiedzi na wybraną selekcję danych w aplikacji wynosi najczęściej 
mniej niż sekundę.

Nowa generacja analiz biznesowych

34% Zwiększanie wydajności pracy
20% Zmniejszanie kosztów operacyjnych
186% Zwrot z inwestycji
16% Zwiększanie przychodów
23% Zwiększanie płynności finansowej
96% Zadowolonych klientów
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Przemysłowe Sieci Komputerowe

Sieć WLAN jest integralną częścią rozwiązania G-Mobile WMS. 
Dzięki niej system nadzoruje ruchy towarów od momentu ich  wypro-
dukowania,  poprzez  przyjęcie  na  magazyn,  aż  do momentu sprze-
daży lub wysyłki.

Rozwiązania to cienkie (thin client), wysokowydajne, naścienne
i adaptacyjne punkty dostępu (adaptive AP), kontrolery bezprzewo-
dowe do małych i dużych organizacji rozproszonych. 

Przemysłowe sieć bezprzewodowe WLAN (Wireless Local Area Network)
to szybki dostęp do danychi aplikacji w każdym miejscu i czasie.

Rozwiązania sieciowe są projektowane i implementowane
z myślą o wydajności i niezawodności, zarówno w budyn-
kach, jak i na zewnątrz (wymagające warunki środowiskowe):

• rozbudowana architektura, która rozszerza technologię  
QoS,

• bezpieczeństwo  oraz  mobilność usług,
• lepszy  routing  bezpośredni  oraz elastyczność sieci,
• brak efektu „wąskiego gardła” w kontrolerze 

bezprzewodowym,
• brak problemów związanych z opóźnieniem  podczas 

korzystania z aplikacji i głosowych,
• wykorzystanie mniejszej ilości urządzeń.
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Sieci Bezprzewodowych.



Tradycyjne Sieci Lan (Local Area Network)

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych. Sieci są 
obecnie kluczową częścią komunikacji w ramach działalności biznesowej, 
procesów edukacyjnych, działania administracji rządowej oraz kontaktów 
prywatnych, a rozwiązania sieciowe wykorzystujące protokół sieciowy IP 
stanowią kluczową ofertę dla takich sieci.

Rozwiązania firmy Cisco budują sieć większości firm telekomunikacyjnych 
w Polsce. Operatorzy tworzą nowe usługi dla swoich klientów takie jak: 
zarządzalna telefonia IP, wideo i telewizja na żądanie.

Rozwiązania Cisco funkcjonują zarówno w jednostkach administracji lokalnej 
jak i w jednostkach centralnych, urzędach i ministerstwach, oferując szeroki 
wachlarz usług, m.in. takich jak telemedycyna, telenauczanie, tele-
konferencje, telepraca, systemy: zarządzania bezpieczeństwem i admini-
stracją, powiadamiania ratunkowego i monitoringu środowiska na danym 
obszarze.

Innowacyjne rozwiązania sieciowe Cisco umożliwiają budowę infrastruktury 
centrum przetwarzania danych o wyjątkowej skalowalności. Cisco zapewnia 
skalowanie infrastruktury centrum przetwarzania danych do ponad 12 000 
portów serwerowych 10GE - jest to dwukrotnie więcej w porównaniu
z aktualną ofertą branży, przy o połowę niższych kosztach.
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Aerohive dostarcza wydajne rozwiązania WiFi klasy 
Enterpise, dedykowane dla wszystkich środowisk IT,
w szczególności opartych o rozwiązania chmurowe.

Kluczowe cechy

• scentralizowany system zarządzania
• architektura „Controller-less  WiFi”
• elastyczne zarządzanie, do wyboru: poprzez Cloud, OnSite 

Management lub w trybie MSP Partner
• pełne portfolio sieciowe: WiFi, Routery, Switche, 

Teleworkery
• pełna skalowalność
• „lifetime” warranty

System operacyjny Aerohive HiveOS zarządza wszystkimi 
urządzeniami  Aerohive podczas gdy HiveManager jest sieciowym 
systemem zarządzania konfiguracją i monitoringiem sieci. 
Dzięki połączeniu tych dwóch rozwiązań, wszystkie access pointy 
i routery Aerohive oferują kompletne funkcje zarządzania siecią 
WiFi.

Wszystkie urządzenia Aerohive w obrębie jednej grupy współdzielą 
informacje o ruchu sieciowym i posiadają funkcje m.in. szybkiego 
i bezpiecznego przełączania warstw, ustawiania częstotliwości 
radiowej (Radio Frequency), zarządzania QoS i konfiguracją sieci 
w opcji mesh. Opcje te umożliwiają budowę nowoczesnej sieci 
bezprzewodowej LAN, która może zostać szybko skonfigurowana 
i rozbudowana w razie potrzeb o dodatkowe funkcjonalności - bez 
dodatkowego kontrolera.



Terminale mobilne to przenośne komputery, które gwarantują  automatyczne 
i bezbłędne wprowadzanie danych. Zapewniają przechwytywanie i wymianę 
kluczowych informacji zgodnie z  określonymi  potrzebami przedsiębiorstwa.

Terminale mobilne zapewniają klientom i pracownikom natychmiastowy 
dostęp  do  aktualnych  informacji,  umożliwiają  zwiększenie  sprzedaży  
przy jednoczesnym  zmniejszeniu  kosztów  operacyjnych.

Urządzenia, które oferujemy, pozwalają rejestrować dane w czasie  
rzeczywistym i zapewniają wydajność  pracownikom  mobilnym. Umożliwiają  
równoczesne  korzystanie  z  usług  telefonii  głosowej,  przepływu danych 
(WLAN,  GSM) i  GPS, jak  również  wyjątkowo dużej liczbie  funkcji klasy  
korporacyjnej.

Szeroka gama zintegrowanych usług serwisowych gwarantuje, że Twoje 
rozwiązanie  mobilne będzie działało z  optymalną wydajnością -  tak,  abyś 
codziennie  wykorzystywał  cały  potencjał  swojej  inwestycji.

Terminale, Urządzenia Mobilne

Rozwiązania RFID zapewniają lepszy wgląd 
w działalność biznesową i sprawniejsze procesy. 
Zapewniają lepszą widoczność zapasów w ramach 
łańcucha dostaw. Dane dostępne w czasie 
rzeczywistym wskazują położenie kluczowych 
zasobów. 

Od magazynów i doków załadunkowych po powie-
rzchnię sklepową i zarządzanie zasobami przed-
siębiorstwa, czytniki i terminale RFID pozwalają na 
bieżąco śledzić postęp danej operacji. 

Radio-Frequency Identification / RFID

Zapewnij klientom lepszą obsługę, która sprawi,
że chętniej będą wracać do Twojej firmy lub placówki
i polecą Was innym. 
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Nie ulega wątpliwości, że znajdujemy się w samym środku ery smartfony jest tak wiele, że dopiero zaczynamy wykorzystywać 
rozproszonego przetwarzania  informacji. Możemy na dobre ukryty w nich potencjał.
zapomnieć o tym, że dostęp do sieci, czy posiadanie komputera,
to luksus, na który mogą pozwolić sobie nieliczni - dziś posiadanie Do niedawna, aby móc uczestniczyć w życiu naszych społeczności 
owych dóbr nie tylko nie jest standardem, ale niezbędnym musieliśmy siedzieć przed komputerem w pracy, szkole lub 
wymogiem, a wielokrotnie i krytycznym czynnikiem. Wszystko w domu. Dziś możemy sprawdzić, co się dzieje u naszych 
to dzięki miniaturyzacji układów elektronicznych oraz uwolnieniu znajomych w dowolnej chwili, dokonywać płatności, czy sprawdzać 
komputerów od gniazdek i kabli, co doprowadziło do tego, rozkład jazdy pod warunkiem że znajdujemy się w zasięgu stacji 
że nosimy je dziś w kieszeni. bazowych telefonii GSM lub uda nam się podłączyć do otwartego 

punktu dostępowego w pobliżu stacji PKP, czy rynku miasta. 
Te wyposażone w funkcję nawiązywania połączeń telefonicznych W biznesie z kolei smartfony zapewniają nie tylko możliwość 
komputery stają sie coraz bardziej "inteligentne". Urządzenia synchronizacji zadań z kalendarzem, odbioru wiadomości, e-maili 
te są zdolne odnajdywać swoje położenie na Ziemi oraz reagować uczestniczenia w wideokonferencji, ale także łączność z firmowym 
na wstrząsy, zmianę orientacji w przestrzeni oraz położenia systemem informatycznym w celu przeprowadzenia analiz 
względem biegunów magnetycznych Ziemi. Odczytują ciśnienie biznesowych a vista na  najświeższych danych korporacyjnych lub 
atmosferyczne oraz temperaturę otoczenia, potrafią komunikować do odbierania stanu wykonywanych prac, czy monitorowanych 
się z innymi urządzeniami. Możliwości jakie dają nam nowoczesne urządzeń w firmie.

Firma Gama System wychodzi naprzeciw zjawisku globalnego rozproszonego 
przetwarzania informacji i oferuje dedykowane, tworzone na indywidualne 
zamówienie oprogramowanie. Aplikacje te wykorzystują pełny potencjał urządzeń 
przenośnych (telefonia, multimedia, przetwarzanie audio/video, odbiorniki GPS,  
itd.) na dowolnej platformie sprzętowej (Motorola, iPhone, Samsung, Nokia, itd.) 
i dowolnej platformie systemowej (Android, iOS, Windows Phone / Mobile, itd.).
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Czytniki kodów kreskowych 1D, 2D, które oferujemy to podstawa 
pracy przedsiębiorstw. Cechują się wyjątkowo wysoką wydajnością 
oraz łatwością integracji z systemami informatycznymi.

Systemy Automatycznej Identyfikacji oparte na kodach kreskowych umożliwiają 
zarządzanie informacją w logistyce, produkcji, magazynowaniu i dystrybucji.

Czytniki Kodów

Oferujemy:

Skanery do zastosowań ogólnych - ręczne lub automatyczne 
czytniki laserowe i skanery cyfrowe dostępne dla każdej gałęzi 
przemysłu.

Wytrzymałe skanery - zabrudzenia, upadek z wysokości, deszcz 
- niezależnie od okoliczności, nasze czytniki pozostaną 
niezawodne.

Skanery stacjonarne - zapewniają ogromną wygodę integracji 
z dowolnym stanowiskiem lub oryginalnym oprogramowaniem, 
co od razu przekłada się na większą wydajność całej 
infrastruktury.

Mobilność pozwala zwiększyć wydajność całej firmy, usprawniając 
przepływ informacji pomiędzy różnymi sieciami i systemami infor-
macyjnymi.

Od skanowania zapasów magazynowych po zastosowania w kom-
puterach przenośnych do pobierania danych - pakiet naszych elas-
tycznych rozwiązań pozwoli sprostać wymaganiom twojego przed-
siębiorstwa.

Oferowane rozwiązania
eliminują do 99% pomyłek!

Urządzenia do odczytu kodów kreskowych działają bezawaryjnie 
nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Czytniki 
kodów znajdują zastosowanie w handlu, logistyce, transporcie, 
spedycji, sektorze przemysłowym, finansowym i publicznym.





Drukarki Etykiet, Kodów, 
Kart Plastikowych

Drukarki etykiet, które oferujemy, są najbardziej uznanymi na rynku 
światowym wśród urządzeń do druku termicznego i termotransferowego.
Posiadają szerokie zastosowanie wykorzystywane do wydruku tekstu, 
grafiki oraz kodów kreskowych lub RFID, na nośniku informacji, jakim jest 
etykieta, przywieszka, kartonik, opaska lub karta plastikowa.

Oferujemy zaawansowane narzędzia do scentralizowanego zarządzania 
drukarkami oraz opcje interfejsów, umożliwiające komunikację bez-
przewodową, ułatwiających integrację i zarządzanie zdalnymi drukarkami 
w środowisku rozproszonym.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku rozwiązania do druku na 
żądanie i automatycznej identyfikacji pomagają w śledzeniu i lokalizacji 
aktywów, transakcji i osób. Dzięki nim zawsze będziesz o krok do przodu!

Oferujemy drukarki:

• biurowe i sklepowe • przenośne
• przemysłowe i półprzemysłowe • zwykłe i fiskalne
• kart plastikowych • etykiet 
• etykiet na przewody laminowanych

Dostarczamy najnowsze technologie i stale poszerzamy naszą 
ofertę produktów i usług w dziedzinie identyfikacji, śledzenia 
i lokalizacji.

Urządzenia Zintegrowane

Oferujemy również:
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Casio IT3100

Urządzenie typu "All in One”
• zintegrowana drukarka termiczna
• czytnik kart magnetycznych, chipowych, zbliżeniowych
• zintegrowany skaner kodów kreskowych CMOS
• zgodność z normą IP54, odporność na upadek 

z wysokości 1,2 m
• temperatura pracy od -20°C do +50°C

•    nawijaki etykiet
•    odwijaki etykiet
•    aplikatory ręczne
•    metkownice 



Pomagamy firmom odnosić sukcesy na wielu różnych płaszczyznach, m.in.:

 - pracownicy wyposażeni w mobilne drukarki i terminale 
radiowe ze zintegrowanymi czytnikami kodu kreskowego mogą w sposób łatwy i szybki 
dokonywać operacji na towarach na terenie  całego  kompleksu magazynowego, ramp 
wyładunkowych itp. Opierają się na procesach, takich jak przyjmowanie towarów, 
zarządzanie zapasami i pracą w toku oraz śledzeniem ruchu towarów.

- nasze rozwiązania pomagają przyspieszać procesy logistyczne, 
a co za tym idzie eliminować kosztowne błędy i pomyłki. Niezależnie od sektora, w jakim
są stosowane, nasze rozwiązania oraz urządzenia, które oferujemy zawsze spełniają 
wymagania środowiska łańcucha dostaw. 

 - wysokiej jakości etykietowanie kodami kreskowymi listów 
i paczek wchodzących do łańcucha dostaw wysyłki i rozdzielania zapewnia skuteczne 
śledzenie od przyjęcia do dostawy.

 - jeśli chcesz śledzić obieg materiałów w swoich zakładach, czy w obrębie 
łańcucha dostaw, w naszej ofercie znajdziesz odpowiednie rozwiązanie, które zapewni Ci 
bezbłędną identyfikację  od początku do końca.

 - bogaty asortyment urządzeń i aplikacji otwiera przed detalistami 
wiele możliwości usprawnienia działalności i ułatwienia zakupów konsumentom. Skraca 
czas ekspozycji i sprzedaży towarów, a także poprawia ogólne wrażenie, jakie klienci 
wynoszą ze sklepu, zwiększając ich lojalność i poprawia wydajność pracowników.

 - nasze urządzenia i aplikacje stosowane są w celu poprawy 
bezpieczeństwa, wygody i efektywności pracy na każdym etapie leczenia szpitalnego.

 - znakowanie środków trwałych, dokumentacji, inwentaryzacja.

 - druk na żądanie biletów, paragonów, oznaczeń.

 - wśród wielu zastosowań należy zwrócić uwagę na profesjonalne 
drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów kabli oraz innych fachowców branżowych. 
Pozwalają one na stworzenie szczegółowych, łatwych do odczytania etykiet, umożliwiając 
oznakowanie kabli oraz elementów instalacji elektrycznych i sieciowych,  portów / gniazd 
sieciowych i telefonicznych . Zmniejszają tym samym czas potrzebny do zdiagnozowania 
usterki. Do tego celu zostały stworzone taśmy laminowane, które dzięki zastosowaniu 
unikalnej technologii warstwowej, zabezpieczają nadruk pomiędzy warstwą super 
przezroczystego polietylenu i trwałą warstwą bazową taśmy, dzięki czemu etykieta jest 
odporna na działanie promieni słonecznych, ścieranie, wilgoć, wpływ chemikaliów czy 
skrajne temperatury.

 - biblioteki, karty studenta, legitymacje, karty wstępu, etykiety.

 - inwentaryzacja środków trwałych, personelu i klientów. Analizy wielo-
wymiarowe (Business Intelligence).

 - zastosowanie znajdują tu etykiety grzbietowe, etykiety adresowe
i wysyłkowe, etykiety na dokumentację, segregatory, listy, wiele innych.

Gospodarka magazynowa

Transport i logistyka 

Usługi pocztowe i kurierskie

Produkcja

Handel detaliczny

Służba zdrowia

Administracja

Turystyka i gastronomia

Praca mobilna

Edukacja

Bankowość

Aplikacje biurowe

Rozwiązania do identyfikacji, śledzenia 
lokalizacji w dynamicznym świecie

Drukarka kart plastikowych Zebra ZX8

Obszary Zastosowań Automatycznej Identyfikacji
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Systemy Etykietujące, Systemy POS

Wodoodporne terminale przemysłowe

W naszej ofercie znajdą Państwo komputery przemysłowe 
w wodoodpornych obudowach ze stali nierdzewnej, ze zintegro-
wanymi ekranami dotykowymi LCD uszczelnionymi zgodnie
ze standardem IP65. 

Wodoodporna obudowa stanowi kompleksowe zabezpieczenie 
komputera w nieprzyjaznych warunkach pracy:

• umożliwia mycie pod ciśnieniem, chroni przed kurzem, 
brudem, czynnikami fizycznymi, rozlaniami płynów, 
niepowołanym dostępem i kradzieżą,

• umożliwia naprawę, modernizację lub wymianę komputera 
bez ryzyka przestoju w produkcji,

• ekrany dotykowe są odporne, dają się łatwo dostosować
i oszczędzają przestrzeń,

• solidna pokryta farbą proszkową obudowa ze stali miękkiej 
chroni przed niepowołanym dostępem dzięki antymanipu-
lacyjnym zamkom,

• przedłuża żywotność sprzętu.
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Terminale POS to wielofunkcyjne
urządzenia dotykowe, dedykowane
do pracy w sklepach detalicznych,
hotelarstwie i gastronomii.

• kompaktowa wielofunkcyjna konstrukcja wyposażona w dużą 
ilość różnorodnych portów zewnętrznych

• cicha praca oraz oszczędność  przestrzeni dzięki małym 
gabarytom urządzenia

• nowoczesny i oszczędny procesor
• różnorodne zastosowania i współpraca z większością 

aplikacji
• rezystywny ekran dotykowy
• solidna i trwała konstrukcja
• przemysłowa płyta główna
• zabezpieczenie przed zalaniem wyświetlacza
• wszystkie przewody ukryte pod obudową



WAŻENIE I ETYKIETOWANIE

Linia produktów które oferujemy skupia się na 
dwóch najbardziej eksploatowanych pod 
względem procesu ważenia i etykietowania 
obszarach: sprzedaży detalicznej i przemyśle.

Oferujemy rozwiązania od standardowych 
produktów po skomplikowane, szyte na miarę 
urządzenia. Posiadamy doświadczenie
w technologii ważenia i etykietowania w branżach 
takich jak: mięsna, drobiowa, warzywno-
owocowa, rybna, mleczna, pakowania żywności, 
tekstylna, logistyczna, itd. 

Sprzedaż detaliczna

Przemysł

Od małych sklepów rodzinnych po duże supermarkety spełniamy 
wszystkie potrzeby związane z ważeniem i etykietowaniem.

Wachlarz produktów dla sprzedaży detalicznej obejmuje:
• wagi (z drukarkami paragonów, etykiet, lub obu), 

dla sprzedaży bezpośredniej,
• wagi pomostowe i platformy ważące,
• automaty ważąco etykietujące.

Oferujemy rozwiązania spełniające potrzeby związane z ważeniem, 
etykietowaniem oraz detekcją metali w każdej gałęzi przemysłu.

Wachlarz produktów dla przemysłu obejmuje:
• wagi zlicząjące i wagi precyzyjne,
• wagi pomostowe i platformy ważące,
• wskaźniki elektroniczne,
• przemysłowe drukarki etykiet,
• systemy automatycznego ważenia i etykietowania,
• detektory metalu.

Automatyczne Systemy Etykietowania

Urządzenia etykietujące lub drukująco-etykietujące służą do nakładania etykiet 
samoprzylepnych na różne produkty w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu 
sterowników PLC nasze urządzenia współpracują z dowolną jednostką nadrzędną, 
sterownikiem linii produkcyjnej lub komputerem sieciowym, co daje możliwość 
współpracy z systemami logistycznymi. Aplikatory mogą nakładać etykiety na pro-
dukty o różnych powierzchniach, zarówno z boku jak i od góry, a także przez krawędź 
czy po obwodzie.

Nasze urządzenia są wykonane ze stali kwasoodpornej i aluminium. Często
są wyposażone w obudowę ochronną wykonaną w technologii profili aluminiowych 
i pleksi.

Dostarczamy głowice etykietujące i drukująco-etykietujące, tran-
sportery taśmowe, rolkowe, płytkowe, kompletne systemy
do nakładania etykiet i znakowania produktów, akcesoria 
takie jak odwijaki, transportery i stoły obrotowe.

Zapewniamy montaż urządzeń, profesjonalne szkolenia, 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pełną 
dostępność części zamiennych oraz materiałów 
eksploatacyjnych.
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TSC Auto-ID Technology to jedna z wiodących firm  
produkujących niezawodne i konkurencyjne cenowo 
drukarki termiczne i termotransferowe. Dwadzieścia 
lat doświadczeń w branży, nieustanny rozwój, 
wysoka jakość i bardzo niska awaryjność urządzeń - 
to główne cechy, które sprawiają że marka TSC 
podbija rynki na całym świecie.

The Smarter Choice.



Rozwiązania Automatycznej Identyfikacji wdrażane w placówkach służby 
zdrowia stosowane są w celu poprawy bezpieczeństwa, wygody i efekty-
wności pracy na każdym etapie leczenia szpitalnego. Kody kreskowe, 
a ostatnio także identyfikatory radiowe (RFID), przyczyniają się do ogra-
niczenia błędów w identyfikacji i usprawniania pracy w szpitalach, od izby 
przyjęć przez oddziały, aptekę, aż po moment wypisu. 
Wprowadzenie do szpitala systemu identyfikacji pacjentów nie tylko  
zmniejsza liczbę błędów i związane z nimi koszty, ale przynosi wiele innych 
korzyści, wiele czynności administracyjnych zostaje przyśpieszonych i upro-
szczonych, systemy poprawiają ogólną przejrzystość informacji, 
zapewniając w czasie rzeczywistym informacje dotyczące próbek, badań 
i wyników.

• etykiety na pojemniki z krwią
• próbki laboratoryjne
• kartoteki medyczne
• identyfikacja pacjentów
• etykiety apteczne
• zdjęcia radiologiczne
• identyfikacja personelu
• zarządzanie środkami trwałymi w służbie zdrowia, np. 

inwentaryzacja sprzętu, konserwacja profilaktyczna
• sterylizacja narzędzi
• etykiety identyfikacyjne na sprzęt fizjoterapeutyczny
• zarządzanie materiałami w łańcuchu dostaw
• wyniki USG/EKG

Typowe zastosowania:

33,3% podawanie
31,3%

i weryfikacja danych
18,2% wydawanie
15,3% przepisywanie

i zamówienia
  1,9% monitorowanie

wprowadzanie

Najczęstsze przyczyny błędów dotyczących leków

31,3%

33,3%

18,2%

15,3%

Kody kreskowe i drukowane etykiety redukują o 1/4 czas 
poświęcany na czynności administracyjne.

Opaski na rękę

Opaski na rękę to wygodny, efektywny i bezpieczny sposób identyfikacji 
pacjentów w szpitalu. Dzięki przejrzystym, kompletnym i bezbłędnym 
informacjom wizualnym obejmującym kod kreskowy wydrukowany
na opasce leczenie pacjentów, kontrola dostępu oraz rozliczenia finansowe 
mogą odbywać się bezproblemowo i bezpiecznie.

Oszczędność Czasu i Kosztów
w Administracji Służby Zdrowia

Druk opasek na rękę i etykiet

Rozwiązania Dla Służby Zdrowia



Etykiety / Materiały Eksploatacyjne

Label1 producent wysokiej jakości etykiet samoprzylepnych oraz 
systemów znakowania i etykietowania.

Naszym głównym celem jest dostarczanie na rynek towarów najwyższej 
jakości, wyprodukowanych w zgodzie z ekologią z najlepszej jakości 
surowców przy zachowaniu najwyższych standardów!

Etykiety, tasiemki termotransferowe, przywieszki i kartoniki mają staranne 
wykończenie, które świadczy o dokładności zespołu produkcyjnego 
Label1. Nasze produkty cieszą się 100% zadowoleniem klientów.

Przywieszki, Kartoniki

W ofercie Label 1 posiadamy przywieszki, kartoniki wykonane z tworzyw 
sztucznych takich jak (PET poliester, PP polipropylen, PE polietylen, TYVEK, 
PVC) o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, otarcia, oleje, 
promieniowanie UV, smar czy tłuszcz. Jest to bardzo popularny produkt 
wśród klientów Label 1 ze względu na  szerokie zastosowanie produktu
w ciężkich warunkach atmosferycznych. Przywieszki oraz kartoniki
nie ulegają dezintegracji.

Taśmy termotransferowe

Pozwalają na nanoszenie informacji, kodów kreskowych, grafiki na bardzo 
różne materiały takie jak: karton, papier, nylon, folię czy satynę. Podczas 
druku termotransferowego barwnik przenoszony jest z taśmy barwiącej
na podkład przy użyciu głowicy termicznej. Odporność na działanie środków 
chemicznych, rozmazywanie oraz zdrapywanie zależy od użytej kalki 
barwiącej.  Produkowane przez nas taśmy są idealnym uzupełnieniem dla 
oferowanych przez nas etykiet.

Etykiety Samoprzylepne

Etykiety samoprzylepne to materiały eksploatacyjne do każdego rodzaju 
sprzętu drukującego metodą termiczną oraz termotransferową, które
są przeznaczone do różnych typów drukarek kodów kreskowych oraz wag. 
Są dostępne w szerokiej gamie kolorów, z nawojem zewnętrznym
i wewnętrznym na standardowych rdzeniach. Średnica wewnętrzna gilzy 
wynosi  40 mm lub 76 mm dla drukarek biurowych i przemysłowych.
Materiały te charakteryzują się wysoką jakością, która gwarantuje 
maksymalną żywotność podzespołów drukujących (głowic i wałków 
przewijania).

1
Producent etykiet samoprzylepnych

www.label1.eu



Wybraliśmy firmę Gama System z Kielc, która wdrożyła aplikację G-Mobile. Rozwiązania obejmowało również 
dostawę drukarek etykiet, czytników i komputerów mobilnych firmy Motorola oraz zaprojektowanie 
i budowę infrastruktury bezprzewodowej sieci WLAN.
Wdrożenie aplikacji G-Mobile firmy Gama System zoptymalizowało zarządzanie magazynem, dzięki czemu możemy 
być dalej aktywnym graczem na rynku. Zoptymalizowaliśmy pracę magazynu dzięki aplikacji G-Mobile.

STARPAP T.Z.A. Woźniak SP.J.

KORONA Spólka Akcyjna przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach poświadcza, iż firma Gama System Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kielcach ul. Hauke Bosaka 7 realizowała na potrzeby naszego klubu proces wdrażania systemu 
wydruku biletów oparty na kodach kreskowych. Ponadto świadczyła usługi w zakresie druku kart plastikowych - 
identyfikatorów upoważniających do wejścia na stadion.
Oceniając dotychczasową współpracę stwierdzam, że pracownicy firmy Gama System są przygotowani 
merytorycznie i technicznie do realizacji ww. zadań oraz realizują swoje obowiązki sumiennie i fachowo.

KORONA S.A.

Rozszerzając i uzupełniając zasięg swojego działania, Siemens w Polsce współpracuje także z setkami 
przedsiębiorstw krajowych - produkcyjnych i usługowych, handlowych i technicznych. Wspólnie realizuje ambitne 
projekty.Jednym z takich przedsiębiorstw jest firma Gama System z Kielc.
Dobór właściwych urządzeń, sprzedaż, dostawa, jak i całokształt współpracy z firmą Gama System przyczyniły
się nie tylko do niezawodnej pracy naszego przedsiębiorstwa i powodzenia realizacji projektów prowadzonych 
przez naszą firmę, ale przede wszystkim do zadowolenia naszych klientów oraz zaufania jakim nas stale obdarzają.

 ... firma Gama System jak i jej przedstawiciele dali się poznać jako eksperci w swojej branży.

SIEMENS Sp. z o.o.

Firma Gama System z Kielc dostarcza na potrzeby naszej Firmy:
- drukarki kodów kreskowych
- czytniki kodów kreskowych
- etykiety do nadruku kodów kreskowych

Potwierdzamy, że firma Gama System jest dostawcą solidnym i godnym polecenia, wszystkie urządzenia 
i materiały eksploatacyjne odpowiadały złożonym ofertom i były dostarczone w terminie ustalonym 
z zamawiającym.

X-Kom Sp. z o.o.
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Integracja i wdrożenia Systemów IT

Doradztwo w doborze sprzętu
dla systemów IT, Auto ID

Zdalne usługi  wdrożeniowe, 
serwisowe i analityczne

Tworzenie aplikacji dla dowolnych 
baz danych

Projektowanie, audyty
i wykonanie przemysłowych sieci
bezprzewodowych

Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w internecie!

Us ług i Serw is

Profesjonalna obsługa gwarancyjna
i po gwarancji

Programy i pakiety serwisowe

Sprzęt zastępczy, wypożyczalnia 
sprzętu IT, Auto ID

Programy wymiany parku urządzeń 
IT, Auto ID

Modernizacje sprzętu i serwis 
mobilny

Gama System to autoryzowany partner:

ul. Hauke Bosaka 7, 25-214 Kielce
tel.: +48 41 368-33-68

+48 41 348-08-64
fax: +48 41 348-08-63
e-mail: biuro@gamasystem.plwww.gamasystem.pl
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Accelerate Your Business

The Smarter Choice.

DIBAL


