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S

SISTRADE BI 

KIM 
JESTEŚMY?

ISTRADE – Software Consulting, S.A. jest 
międzynarodowym producentem zintegrowanych 
systemów informatycznych klasy MIS|ERP dla 
branży opakowaniowej. Połączenie innowacyjne-
go oprogramowania, łącznie z doświadczonym 
zespołem doradców zapewnia firmie pozycję lide-
ra w segmencie systemów MIS|ERP dla przemysłu 
opakowaniowego. Oprogramowanie Sistrade to 
wiedza poligraficzna i biznesowa, nabyta podczas 
wielu wdrożeń w najróżniejszych zakątkach świata. 
To wiedza o procesach technologicznych,  bizneso-
wych, kulturze pracy w przemyśle opakowaniowym. 
To również znajomość ograniczeń poligrafii oraz spo-
sobów usprawnienia produkcji. 

 

System Sistrade
Zintegrowany informatyczny system 
MIS|ERP spinający wszystkie działy 
przedsiębiorstwa opakowaniowego. 
Sistrade oferuje rozbudowany moduł 
kalkulacyjny, zarządzanie sprzedażą, fi-
nansami, zasobami ludzkimi, aktywami 
trwałymi, technologią, działem jakości, 
magazynem i zakupami. To unikalne 
narzędzie do zarządzania produkcją, zbie-
rania informacji z maszyn produkcyjnych  
(SCADA & SFC),  sterowania produkcją, 
planowania, planowanie. To również 
rozwiązanie wykorzystujące mobile pi-
cking, e-biznes oraz JDF. Prawdziwymi 
unikatami są moduły Balanced Score-
card, moduł utrzymania ruchu, kontrola

SISTRADE – Software Consulting, S.A. jest 
międzynarodowym producentem zintegrowanych 
systemów informatycznych klasy MIS|ERP dla 
branży opakowaniowej. 
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jakości, mobile business, zarządzanie 
projektami. Powyższe moduły są skonfi-
gurowane, każdy odpowiednio pod po-
trzeby druku offsetowego, gazet, pro-
dukcji etykiet,  opakowań twardych 
(pudełek) , tekturę falistą,  opakowań 
giętkich (szeroka wstęga fleksograficzna i 
wklęsłodrukowa), oraz druku cyfrowego.

 
Innowacyjność

SISTRADE jest firmą certyfikowaną NP 
4457: 2007 przez Portugalski Instytut 
Akredytacji (IPAC). Wdrożenie standar-
du, umożliwiło usystematyzowanie pro-
cesów innowacji, badań i rozwoju.

Od momentu powstania, firma SIS-
TRADE brała udział w projektach ba-

nie, kreatywność, jakość, przejrzystość, 
elastyczność, profesjonalna etyka, 
skromność. Promujemy również w 
firmie wartości społeczne, z których 
solidarność ma szczególne znaczenie. 
Wartości kulturowe i czynniki, takie jak 
harmonia, poszanowanie środowiska i 
dążenie do doskonałości zawsze będą 
towarzyszyć rozwojowi firmy.

Misja
SISTRADE to partnerstwo z klientami 
mające jeden wspólny cel - stworzenie 
dobrych relacji . To wdrożenie systemu 
wspierającego podejmowanie decyzji, 
usprawniającego produkcję przy zacho-
waniu dobrych relacji z klientem i zas-
pokojeniu jego potrzeb biznesowych. 

Partnerzy 
Nieodłącznym aspektem firmy 
SISTRADE jest dbanie o dobre relacje 
z innymi dostawcami rozwiązań dla 
rynku poligraficznego. Wymiana wie-
dzy, doświadczeń, wspólne doskona-
lenie oferowanych produktów służą 
jednemu celowi. Służą podniesieniu 
zadowolenia klienta końcowego. 

dawczych z wieloma jednostkami 
krajowego systemu naukowego taki-
mi jak INESC (Instytut Systemów i 
Inżynierii Komputerowej) oraz FEUP 
(Wydział Inżynierii Uniwersytetu w 
Porto), szukając wspólnej płaszczyzny 
i miejsca wymiany wiedzy między 
środowiskami akademickimi i bizne-
sowymi.

Certyfikat jakości 
ISO 9001: 2008 
SISTRADE posiada certyfikat ISO 
9001: 2008. Dążenie do zapewnienia 
najwyższej jakości produktów i usług 
dla klientów, doprowadziły firmę do 

wdrożenia tego standardu. Nasz prio-
rytet to zwiększenie satysfakcji klien-
tów, jak i pracę na drodze ciągłego i 
nieustannego rozwoju.

Wartości  firmy
W firmie SISTRADE dostęp do 
najnowocześniejszych technologii in-
formatycznych jest codziennością. Wie-
dza technologiczna oraz doświadczenie 
jest przekazywane wielokierunkowo, 
pomiędzy poszczególnymi działami 
firmy. Konsultanci zobligowani są 
do posiadania wiedzy z zakresu 
najnowocześniejszych technologii infor-
matycznych i poligraficznych. Firma po-
siada liczne certyfikaty poświadczające 
znajomość swojej branży (Microsoft 
Gold Certificate). Rozwój SISTRADE 
napędzany jest poprzez wprowadzenie 
do życia firmy podstawowych wartości, 
takich jak: zdolność do innowacji, pra-
ca grupowa, ciągłe samodoskonale-

SEKTORY RYNKU 
GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ SISTRADE

PRZEMYSŁ  OPAKOWANIOWY
• Druk offsetowy
• Druk gazetowy
• Druk etykietowy
• Druki zabezpieczone
• Druk opakowań twardych
• Druk opakowań giętkich
• Druk cyfrowy
 

BRANŻE POKREWNE
• Przemysł metalurgiczny 
• Produkcja etykiet tekstylnych
• Przemysł włókienniczy
• Przemysł spożywczy 
• Produkcja folii  

ROZWIĄZANIA
MIS|ERP SISTRADE®

• Kalkulacje
• Zarządzanie sprzedażąt
• Zarządzanie finansami
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie aktywami trwałymi
• Zarządzanie technologią
• Magazyn i zakupy
• Zarządzanie produkcją
• SCADA i Sterowanie produkcją
•  Zbieranie informacji z maszyn 

produkcyjnych
• Planowanie
• Mobile Picking
• E-biznes
• JDF
• Balanced Scorecard
• Utrzymanie ruchu
• Kontrola jakości
• Mobile Business
• Zarządzanie energią
• Business Intelligence
• Web2Print
• Ekoefektywność
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UŻYWAJĄCY SYSTEMU   
ERP SISTRADE®

C

PRODUCENCI ETYKIET

opidata 
PORTUGALIA
 Copidata została założona w 1970 roku jako producent 
ciągłych formularzy do komputera. W trakcie swojej 
działalności, Copidata rozszerzyła swoją ofertę w celu 
zaspokojenia potrzeb rynku, szczególnie w produkcji ko-
pert, stając się krajowym liderem w obu obszarach.
W 2015 roku, jako element międzynarodowej grupy 
Printeos przez 8 lat, Copidata otwiera nowy rozdział w 
swojej historii poprzez nabycie firm Etiforma i Lithofor-
mas. Dziś Copidata jest liderem w dziedzinach takich jak 
etykiety i naklejki, bilety, drukowane serwetki, koperty i 
formularze i jest jednym z głównych dostawców usług 
personalizacji i zarządzania dokumentami na rynku.
W 2016 roku Copidata postanowiła nabyć rozwiązanie 
Sistrade® MIS|ERP, które pozwala na zintegrowane 
zarządzanie wszystkimi procesami firmy, takimi jak 
kalkulacja złożonych produktów (etykiety, koperty, for-
mularze itp.), zarządzanie zamówieniami, fakturowanie, 
zakupy, zarządzanie zapasami, zarządzanie zleceniami 
produkcyjnymi, gromadzenie danych produkcyjnych.
 www.copidata.com

Eikon 
PORTUGALIA   CENTRO GRÁFICO, S.A. 
Eikon – jeden z wielu portugalskich pro-
ducentów etykiet samoprzylepnych. 
System został wdrożony w całej firmie.  
Dzięki podłączeniu wszystkich maszyn 
drukujących w firmie z systemem  
MIS|ERP,  z wielką dokładnością można 
otrzymać informację o faktycznych 
kosztach produkcji. Odbyła się instalacja 
czujników i kontrolerów PLC na maszy-
nach drukujących.  Dokonano również 
połączenia z systemem inspekcyjnym 
na maszynach drukujących. Dane o 
prędkości druku są podstawą do oszaco-
wania terminów zakończenia produkcji 
zlecenia.  
www.eikon.pt
  

Poniżej kilka wybranych 
przykładów producentów etykiet, 
którzy wybrali rozwiązanie firmy 
SISTRADE. Powód był głównie 
jeden, nikt nie zaoferował dokładnie 
tak rozbudowanych rozwiązań 
zaspokajających drukarnie 
etykietowe jak SISTRADE.

CASE STUDIES
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najbardziej ekonomicznego ciągu 
technologicznego do produkcji 
etykiet. System tworzy setki kombi-
nacji dostępnych maszyn, cylindrów 
drukowych, wykrojników, podłoży, 
rozmieszczenia etykiet na wstędze. 
Wszystko to po to aby finalnie 
zaprezentować najekonomiczniejszy 
łańcuch technologiczny do produkcji 
danej etykiety.
Dodatkowo system pokaże czy dany 
nakład korzystniej wykonać jest w te-
chnologii druku fleksodrukowego czy 
cyfrowego.
www.etilabel.pt

Proempaques Ltda
KOLUMBIA 
Proempaques Ltda jest jedną z 
największych firm w dziedzinie druku 
opakowań giętkich w Kolumbii. Z 
siedzibą w Bogocie i ponad 35-letnim 
doświadczeniem w produkcji etykiet 
samoprzylepnych i opakowań giętkich 
dla przemysłu spożywczego, rolniczego 
i farmaceutycznego.
 Firma poszukiwała dostawcy systemu 
MIS|ERP, który jest liderem zarówno w 
przemyśle etykietowym jak i w szerokiej 
wstędze fleksograficznej. Dostawca 
musiał podpiąć do systemu zarządzania 
zarówno maszyny szeroko wstęgowe 
jak i wąsko wstęgowe. Musiał również 
doskonale znać technologię produkcji 
folii i zarządzać ekstruderami.
Powyższe oczekiwania spełniła firma 
SISTRADE oferując swoje rozwiązanie 
firmie Proempaques.
www.proempaques.com  

Wszystkie maszyny oraz przewijarki 
zostały podpięte pod system MIS|ERP 
firmy Sistrade za pomocą zestawu czu-
jników i kontrolerów PLC. Dzięki temu 
firma Herzog Etiktten, doskonale planu-
je swoją produkcję oraz ma informację o 
jej faktycznych kosztach.
 www.herzogetiketten.de

Infinit Label, Lda.
PORTUGALIA
Argumentem za wyborem systemu 
Sistrade przez firmę Infinit Label było 
możliwość dostępu do wszystkich jego 
funkcji za pomocą przeglądarki inter-
netowej. System całkowicie oparty 
jest o technologię WWW. Dostęp do 
każdego modułu dostępny jest za 
pomocą komputera, laptopa, smar-
tfona. 
Wdrożenie systemu pozwala na 
zarządzanie całą działalnością 
handlową firmy, w tym kalkulacją, 

fakturowaniem, dostawami oraz 
zarządzaniem produkcją. 
 www.infinitlabel.com

 

Etilabel 
PORTUGALIA   INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA
Firma ETILABAL jest częścią 
międzynarodowej grupy Ideal. Cała 
grupa specjalizuje się w drukowaniu 
etykiet samoprzylepnych. Etykiety są 
wysoce uszlachetnione.  Jedną z me-
tod uszlachetniania jest sitodruk. 
Etilabel to kolejna firma, która nie 
wyobraża sobie zarządzania produkcją 
bez pomocy systemu MIS|ERP firmy 
Sistrade. Szczególnie sobie chwa-
li opcję automatycznego tworzenia 

Herzog Etiketten KG
NIEMCY
Wiodący niemiecki producent wysoko 
uszlachetnionych etykiet samoprzylep-
nych, firma Herzog Etiketten KG, nie 
miała wątpliwości nad wyborem syste-
mu do zarządzania drukarnią. Herzog 
Etiketten KG jest liderem na rynku nie-
mieckim w produkcji samoprzylepnych 
etykiet na wina. Dzięki rozbudowanej 
kalkulacji możliwe było doskonałe pla-
nowanie nad materiałami i procesa-
mi uszlachetniającymi. Precyzyjne 
zarządzanie procesem złocenia na zim-
no (cold-stamping) oraz wykrawania 
pozwoliło na obniżenie kosztów pro-
dukcji wykonywanych etykiet.

I      Herzog Etik-
etten KG: „Dzięki 
podłączeniu maszyn 
drukujących do sys-
temu MIS|ERP za 
pomocą sensorów 
i kontrolerów PLC, 
wyeliminowano wiele 
błędów ludzkich oraz 
możliwe było poznanie 
faktycznych kosztów 
produkcji”... 
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MIS|ERP 100% WEB BASED
SISTRADE®

SISTRADE 
WORKFLOW

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM 
   I ZAKUPAMI

ADMINISTRACJA I 
   FINANSE

PRODUKCJA

ZAKUPY
•  Zarządzanie dostawcami
•  Cenniki według 

materiałów i dostawców
•  Tworzenie 

wewnętrznych zapotrze-
bowani na materiałyds

•  Zatwierdzanie zakupów
•  Przygotowanie 

zamówienia zakupu, 
planu dostaw i 
dystrybucjiistration

•  Rejestracja faktury 
dostawcy w księgowości

•  Zarządzanie 
podwykonawstwem

KSIĘGOWOŚĆ
•  Podłączenie się do 

istniejącego modułu 
księgowego u klienta

•  Rachunkowość ogólna i 
analityczna

•  Międzynarodowe 
standardy rachunkowości 

ZASOBY 
FINANSOWE
•   Zarządzanie bankami i 

kontrola weksli
•  Rachunki bieżące 

klientów/dostawców
•  Zarządzanie 

płatnościami i wpływami

ZARZĄDZANIE 
ZLECENIAMI 
PRODUKCYJNYMI
•  Organizacja łańcuchów 

technologicznych
•  Planowanie i kontrola 

różnych etapów produkcji
•  Monitorowanie 

zamówień w produkcji, 
planowanie dostawy i 
wydania materiałów w 
magazynie

•  Rozliczenie kosztów 
produkcji

•  Analiza wydajności linii 
produkcyjnej, oddziału, 
maszyny i pracownika

•  Zmniejszenie kosztów 
produkcji

•  Utrzymanie informacji

PLANOWANIE I 
MRP
•  Planowanie na wykresie 

Gantta zleceń produk-
cyjnych

•  Sekwencjonowanie 
operacji poprzez funkcję 
przeciągnij i upuść lub w 
formacie tabelarycznym

•  Wspomagane pla-
nowanie pracowników

•  Plan matrycowy operacji 
wg pracowników

•  Indeksowanie początków 
i końców produkcji w 
czasie rzeczywistym

•  Analiza obciążenia i 
dostępności środków/
maszyn

•  MRP – Material Require-
ment Planning 

ZARZĄDZANIE 
MAGAZYNEM
•  Przyjęcie na magazyn
•  Tworzenie magazynów 

dla klienta
•  Przypisanie materiału 

na zlecenie produkcyjne
•  Zarządzanie 

magazynem 
konsygnacyjnym

•  Stała inwentaryzacja w 
czasie rzeczywistym

•  Magazyn oparty na 
kodach paskowych

•  Kompletna identyfikacja 
wg materiału

ZASOBY 
LUDZKIE
• Rejestr pracowników
• Wypłata wynagrodzeń
• Ocena wydajności

AKTYWA 
TRWAŁE
•  Indywidualny 

zapis aktywów
•  Przeszacowania, 

likwidacje, 
alokacje

•  Raporty prawne
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ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ 
        I KALKULACJA
KALKULACJA
• Zapytanie ofertowe
• Szczegóły zlecenia
• Szczegółowe obliczenie kosztów
• Zarządzanie marżami
• Symulacja innych nakładów
• Programowanie przepływu pracy
•  Wysłanie oferty dla klienta pocztą 

elektroniczną

UTRZYMANIE RUCHU
• Przeglądy okresowe i naprawy
• Zarządzanie kosztami konserwacji
• Planowanie konserwacji
• Zarządzanie częściami zapasowymi

KONTROLA JAKOŚCI
•  Badanie jakości materiałów/

produktów
•  Arkusze danych technicznych 

kontroli
•  Koszty i zarządzanie odpadami

MOBILE PICKING
•  Współpraca z PDA
•  Tworzenie dokumentów przyjęć na 

magazyn i wydań z magazynu
•  Inwentaryzacja i zarządzanie 

materiałami

URZĄDZENIA 
PRZENOŚNE
• Współpraca z PDA i smartfonami
• CRM „w kieszeni”

E-BIZNES / WEBPORTAL
•  Portal klienta drukarni (status 

zleceń, zamówienia, płatności itp.)
•  Portal dostawcy materiałów dla 

drukarni 
• Informacja online

JDF/CIP4
• Integracja z prepress
•  Integracja przez JMF z maszynami 

drukarskimi
• Dwustronna komunikacja

BSC – BALANCED 
SCORECARD
• Zintegrowane zarządzanie firmą
•  Zarządzanie z perspektywy klienta, 

finansowej, procesów, innowacji i 
wzrostu

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
• Monitorowanie zużycia energii
• Przerwa w zasilaniu 
• Rzeczywista kontrola kosztów

SPEDYCJA
•  Opracowanie planu 

spedycji
•  Automatyczne 

wydawanie dowodów 
dostawy na podstawie 
planu spedycji

•  Stworzenie wykazu 
opakowań

•  Wydanie etykiet 
identyfikacyjnych

•  Automatyczne 
generowanie ruchów 
w magazynie

FAKTUROWANIE
•  Przygotowanie faktury, 

noty kredytowe, noty 
debetowe, faktura pro-
forma

•  Lista dowodów dostawy 
oczekujących na 
fakturowanie

•  Certyfikowane 
oprogramowanie

•  Elektroniczne 
fakturowanie

•  Fakturowanie w partii

CRM
•  Prognozy sprzedaży 
•  Planowanie działalności 

zespołu sprzedaży
•  Zapis komunikacji, 

wizyty, możliwości 
handlowe

•  Usługi posprzedażowe
•  Tablica wskaźników z 

informacją o wynikach

ZAMÓWIENIA KLIENTÓW
• Ogólne dane o klientach
• Potwierdzenie kalkulacji
•  Definicja planu dostaw do różnych 

miejsc w różny czas
• Przepływ pracy zatwierdzenia
•  Automatyczne generowanie zlecenia 

produkcyjnego
• Potwierdzenie zamówienia dla klienta

SCADA
•  Nadzór globalny lub 

lokalny, jednocześnie 
w wielu halach 
produkcyjnych

•  Informacje o aktualnym 
stanie pracy urządzenia

•  Identyfikacja 
pracowników, którzy 
pracują na danej 
maszynie

•  Ilości wyprodukowane i 
odrzucone

•  Wydarzenia i wypadki 
na maszynie i na 
danym zleceniu 
produkcyjnym

•  Wyświetlanie prędkości 
maszyny w czasie 
rzeczywistym

•  Zapis zatrzymań  
automatycznych i ich 
przyczyny

POBÓR DANYCH I OBLICZENIE 
KOSZTÓW
• Pobór danych poprzez ekrany dotykowe
• Pobór danych za pomocą sterownika PLC
• Kontrola jakości procesu
•  Możliwość śledzenia materiałów zużytych po  

kodach kreskowych na produktach 
• OEE – Całkowita efektywność maszyn i urządzeń
• Analiza przychodów, produktywności
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Sistrade 
ERP
ETYKIETY

 Ten etap kalkulacji po-
zwala symulować proces 
produkcji etykiet. 
Kalkulacja odbywa się 
zgodnie z łańcuchem 
technologicznym pro-
dukcji etykiet samopr-
zylepnych. Na wstępie 
użytkownik podaje cechy 
charakterystyczne da-
nej etykiety, jak kształt 
(np. okrągła, owalna, 
prostokątna), nakład, 
cechy składowe etykiety 
(samoprzylepna, book-
let, in mold label), ro-
dzaj wykrojnika.  Sekcja 
ta połączona jest z ma-
gazynem wykrojników. 
Dzięki temu system może 
zaproponować wykro-
jnik, który mamy już 
wykonany i będzie od-
powiedni do charakteru 
powyższego zlecenia. 
Proces wykrawania może 
odbywać się na maszy-
nie drukującej bądź na 
urządzeniu zewnętrznym. 
Dodatkowo można 
również zaimportować 
plik graficzny. 
Dodatkowo zostają 
określone szczegółowe 
dane o rozmieszcze-
niu etykiet na wstędze, 
przerwach pomiędzy 
nimi, parametrach 
zaokrąglenia gniazda 
wykrojnika, rodzaju i wy-
miarach band. Można 
dokonać przeglądu ma-
gazynu form drukowych 
i dokonać decyzji, czy 

 Moduł kalkulacyjny powinien być skrojony pod specyfikę 
procesu produkcji etykiet. Musi brać pod uwagę kwestie 
związane z wykrawaniem oraz kontrolować produkcję w 
czasie rzeczywistym.

Kalkulacja  
etykiet Cechy etyki-

ety samopr-
zylepnej 

 Narzędzie pozwalające katalogować 
wykrojniki, przeszukiwać w celu znalezie-
nia odpowiedniego do danej pracy oraz 
zarządzać wykrojnikami.  Narzędzie auto-

matycznie sugeruje jaki wykrojnik jest naj-
bardziej odpowiedni dla naszego zlecenia.
Każdy wykrojnik ma swój numer katalogowy 
(często również kod paskowy). Dołączony 
jest jego obraz graficzny celem łatwiejszego 
przeszukiwania bazy. Dodatkowo jest on 
dokładnie opisany za pomocą takich para-
metrów jak ilość gniazd, wymiary gniazd, 
kształt czy rodzaj (rotacyjny magnetyczny, 
płaski itp.). Ważnym aspektem są opisy pr-
zerw pomiędzy gniazdami. Pozwala to po-
tem na dokładne przyporządkowanie wykro-
jnika do pożądanego zlecenia. Krawędzie 
wykrojnika również są dokładnie opisane. 
Do poszczególnego wykrojnika dołączone 
są dokumenty z nim powiązane tak jak do-
wody zakupu. Żywotność wykrojnika może 
być monitorowana, dzięki temu wiemy, ile 
czasu już pracował, ile pojedynczych zleceń 
wysztancował.

Magazyn wykro-
jników

ETYKIETY



któraś z obecnych form 
może być zastąpiona  
formą z magazynu.
Następuje również 
określenie sposobu nawi-
jania wstęgi oraz parame-
trów bobin na odwijaku. 
System automatycznie 
określa liczbę gotowych 
bobin oraz ich wagi.
Kolejnym ważnym as-
pektem jest kwestia 
uszlachetniania. Wybie-
ramy opcje związane 
ze złoceniem na zimno 
(cold stamping), sito-
drukiem, laminowa-
niem. Do dokładnego 
zarządzania foliami do 
laminowania potrzebne 
jest umieszczenie wymia-
ru elementu.

 System tworzy setki 
scenariuszy, które to są 
kombinacją dostępnych 
maszyn drukujących, spo-
sobu wykrawania, rodzaju 
wykrojnika, cylindra druko-
wego, podłoża dostępnego 
w magazynie oraz roz-
mieszczenia etykiet na 
wstędze. Każdy ze scena-
riuszy jest ciągiem techno-
logicznym pokazującym, 
w jaki sposób można 
wyprodukować daną 
etykietę. A jak wiadomo 
można to zrobić na wiele 
sposobów. W kolejnym eta-
pie odbywa się sortowanie 
scenariuszy, na czele znajdu-
je się ciąg technologiczny, 
gdzie wykonanie etykiety 
jest najtańsze. 

 W powyższej sekcji 
użytkownik predefiniuje pa-
rametry związane z drukiem 
danej pracy. Wybiera opcje 
związane z kolorystyką pracy, 
ile będzie sekcji druku, rodzaj 
druku (z przewrotką czy bez). 
Predefiniuje kolory specjal-
ne.  Parametry związane ze 
średnim procentowym pokry-
ciem powierzchni każdej z 
form drukowych. Jeśli etykie-
ta wymaga lakierowania bądź 
klejenia, to w kolejnym eta-
pie z szeregu opcji wybieramy 
właściwe dla naszego profilu 
produkcji. 
System automatycznie obli-

cza ciężar potrzebnych farb, 
potrzebną ilość farb w jed-
nostce g/m2 , oraz ich koszty 
materiałowe. Dodatkowo 
wylicza koszty materiałowe 
przypadające do zadrukowa-
nia  1m2 . 
System pokazuje maszyny 
drukujące oraz wykrawające, 
na których to będzie możliwe 
wykonanie danej pracy. 
Maszyny, które ze względów 
technologicznych nie mogą 
uczestniczyć w produkcji, 
pozostaną nieaktywne. Doda-
tkowo przy każdej z maszyn 
pojawiają się wszystkie 
możliwe cylindry drukowe, 
dostępne dla danej maszyny. 
Podana jest ich średnica oraz 
obwód. Cylindry, które ze 

względu na swoje wymiary 
nie mogą brać udziału w pro-
cesie druku danego zlecenia 
pozostaną dezaktywowane. 
Dodatkowo cylindry na któ-
rych może nastąpić efekt „bi-
cia” z powodu danego roz-
mieszczenia etykiet na formie 
drukowej, również nie będą 
mogły być wybrane.
Po wybraniu maszyny 
drukującej i określeniu para-
metrów procesu drukowania, 
system pokazuje graficzny plan 
ułożenia etykiet na formie 
drukowej oraz plan wykrawa-
nia. Ewentualnie, jeśli wyma-
ga tego specyfika pracy, plan 
tłoczenia bądź uszlachetniania 
sitodrukiem.
W takim planie zawarte są 
informacje o rozmieszcze-
niu etykiet, przerw pomiędzy 
nimi, parametrach wykrojni-
ka. System udzieli nam odpo-
wiedzi czy z bazy wykrojników 
możemy użyć, któryś z goto-
wych wykrojników czy należy 
zamówić nowy. Jeśli potrzebny 
jest nam nowy wykrojnik au-
tomatycznie generowane jest 
zamówienie, z niezbędnymi 
danymi do jego wykonania 
oraz jego graficznym obrazem. 

 

Symulacja 
scenariuszy 

Proces 
drukowania

 Jeśli proces złocenia na zimno (cold-stamping) lub 
(hot-stamping)  odbywa się poza maszyną drukującą, 
możemy określić jego parametry. Wybieramy na któ-
rej maszynie ma się on odbywać . System w efekcie 
pokazuje czas narządu oraz czas produkcji . Prognozu-
je przewidywaną ilość  folii do złocenia potrzebnej na 
rozrząd oraz właściwej produkcji.

Złocenie 
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Sistrade 
ERP
Etykiety

Sistrade 
ERP
WYKRAWANIE
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 System wylicza niezbędne ilości 
oraz koszty surowców potrzeb-
nych do wykonania danego zle-
cenia produkcyjnego. Materiały 
są podane dla każdego etapu 
produkcji, począwszy od przygo-
towalni, skończywszy na wysyłce 
do klienta.

Surowce 

 Jeśli proces wykrawania odbywa 
się poza maszyną drukującą, 
możemy określić parametry wykra-
wania off-line. Wybieramy na której 
maszynie ma się odbywać wykrawa-
nie oraz jaki wykrojnik musimy użyć. 
System w efekcie pokazuje czas 
narządu, czas wykrawania. Progno-
zuje przewidywaną ilość  wadliwego 
produktu.

 Zbiorczy raport o 
rozkładzie przewi-
dywanych kosztów w 
danej produkcji. Poka-
zuje ilościowo i pro-
centowo, jak rozkładają 
się koszty poszcze-
gólnych materiałów, 
robocizny oraz usług 
zewnętrznych, w da-
nej kalkulacji zlecenia produkcyjnego.  
Zestawienie również pokazuje rozkład 
kosztów na poszczególnych etapach 
produkcji.

 W poprawnie wykonanej kalkulacji 
nie może zabraknąć uwzględnienia 
operacji związanym z przygoto-
waniem form drukowych, przygo-
towaniem druku oraz procesów 
introligatorskich. W przypadku pr-
zygotowalni są to koszty związane 
z obróbką plików graficznych, 
wykonaniem proofa kolorystyczne-
go, wykonaniem form drukowych, 
kosztów naklejenia formy na cylin-
der (łącznie z taśmą montażową).  
Dochodzą również koszty związane 
z przewijaniem po procesie druku.
Koszty powyższych operacji brane są 
pod uwagę. Wyliczane są za pomocą 
adekwatnych do każdej czynności 
formuł.

Wykrawanie 
off - line

Prepress oraz 
postpress

Podsumowanie 
kosztów

 System umożliwia pr-
zyjrzenie się wszystkim 
kosztom w sposób nie-
zwykle szczegółowy. 
Koszty biorące udział 
w kalkulacji mogą 
pochodzić z wielu źródeł. 
Koszty materiałów 
mogą pochodzić z wbu-
dowanych cenników 
bądź z poszczególnych 
faktur zakupowych. 
Mogą być w wieloraki 
sposób grupowane.  

Źródło kosztów może 
być zmienne bądź stałe. 
W każdym momencie 
użytkownik systemu ma 
możliwość dodawania 
nowych źródeł kosztów 
oraz ich dokładnego pa-
rametryzowania.

Controlling

 Po skalkulowaniu kosztów produkcji da-
nej pracy, niezbędne jest dodanie marż. 
Marże mogą być aplikowane w różnoraki 
sposób. Dodawana jest globalna marża 
drukarni, prowizje dla działu handlo-
wego, doliczana amortyzacja urządzeń. 
System również bada fluktuacje często 
zmieniających się materiałów (np. papier) i 
dodaje tzw. Marże bezpieczeństwa aby za-
pobiec utracie marży drukarni ze względu 
na nieoczekiwany wzrost cen surowca.

Zarządzanie 
marżami Sistrade 

ERP
KALKULACJE

ETYKIETY
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 Sytuacją niezwykle 
częstą jest korzystanie z 
usług zewnętrznych po-
dwykonawców. Często 
zamawiamy zewnętrzne 
usługi bądź część pro-
dukcji wykonujemy u 
któregoś z naszych ko-
operantów. System Sis-
trade ma możliwość 
zarządzania procesów 
oraz usług outsourcin-
gu.  Oferuje bazę wszys-
tkich podwykonawców z 
dokładną charakterystyką 
i kosztami ich usług. 
Zarządza również wszys-
tkimi dokumentami 
pomiędzy obiema stro-
nami. Powyższe procesy 
mogą być uwzględniane 
już na etapie kalkulacji a w 
kolejnych etapach analizo-
wane dzięki rozbudowa-
nemu modułowi Business 
Inteligence.

 Osoba wykonująca 
kalkulację ma podgląd 
do wielu wskaźników fi-
nansowych w trybie on-
-line. Ingerując w kalkulację 
zmieniają natychmiast 
wskaźniki finansowe. 
Powyższe wskaźniki są 
interpretacją wszelkich 
kosztów zachodzących w 
drukarni opakowaniowej. 
Pozwalają bardzo szybko 
kierownikom produkcji na 
dokładną alokację zasobów 
produkcyjnych.

 Administrator systemu Sistrade posiada uprawnie-
nia do programowania obiegu dokumentów w fir-
mie. Kalkulacje dla niektórych klientów przechodzą 
w zlecenie produkcyjne, zaraz po akceptacji przez 
kierownika produkcji. Dla niektórych klientów, 
przed stworzeniem zlecenia,  musi być po-
trzebna akceptacja działu finansowego. 
System pozwala na pełne 
zarządzanie i tworzenie 
punktów kontrolnych 
i akceptacyjnych w 
zależności od rodzaju 
pracy, klienta itp.

 Znając ofertę konkurencji 
na wykonanie danego zlece-
nia, system automatycznie 
wylicza marżę, jaką jesteśmy 
w stanie wygenerować  
produkując dany produkt 
w naszej drukarni. Innymi 
słowy, informacją wejściową 
jest cena rynkowa etykie-
ty a  efektem finalnym 
jest  marża, jaką możemy 
otrzymać, podejmując się 
wykonania danego zlecenia.

Outsourcing

Wskaźniki 
finansowe Programowanie 

obiegu dokumentówOferta 
konkurencji

Controlling

 Powszechną sytuacją 
w drukarni etykietowej 
jest to, iż klient kieru-
je zapytanie o ofertę na 
wykonanie etykiet w kilku 
różnych nakładach. W sys-
temie Sistrade użytkownik 
nie musi wykonywać 
oddzielnych kalkula-
cji dla każdego nakładu. 
Używając  narzędzia 
stworzonego w tym celu, 
wpisuje interesujące go 
nakłady a system automa-
tycznie dokonuje procesu 
wyceny zlecenia. Doda-
tkowo w czasie rzeczywis-
tym można zarządzać 
marżami dla poszczegó-
lnego nakładu. Każdy z 
oferowanych nakładów 
może mieć zadaną inną 
marżę. W efekcie tworzo-
na jest oferta na wymaga-
ne nakłady, skalkulowana 
opcja z wykrawaniem oraz 
bez wykrawania etykiet.

Symulacje 
różnych 
nakładów

Sistrade 
ERP
KALKULACJE
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D
ZBIERAJ DANE Z MASZYN PRODUKCYJNYCH I 
ZARZĄDZAJ PRODUKCJĄ W CZASIE RZECZYWISTYM

PLANOWANIE 
PRODUKCJI 

zięki temu, iż maszyny produkcyjne są podłączone 
do systemu MIS|ERP, planowanie odbywa się na 
bazie realnego stanu produkcji. Dane zebrane z 
maszyn drukujących przedstawiają stan produkcji 
w chwili obecnej i na bieżąco są aktualizowane.

Planowanie produkcji odbywa się przy użyciu 
wykresy Gantta. Planista, który ma za zadanie 
dokonać planu produkcji na najbliższy okres wspo-
maga się narzędziem do automatycznego planowa-
nia, a później dokonuje ewentualnie manualnych 
korekt.  Automatyczne planowanie bazuje na zes-
tawie stworzonych kryteriów. Przykładowym kryte-
rium jest termin dostarczenia produktu do klienta. 
System tworząc plan produkcji układa kolejność 
operacji tak aby zmieścić się w wymaganym cza-
sie. Kolejnym kryterium może być rodzaj wykroj-
nika. Na harmonogramie prace korzystające z tego 
samego wykrojnika będą ułożone jedna za drugą. 
Przy dokonywaniu planowania jednocześnie można 
korzystać z kilku kryteriów.

Po dokonaniu automatycznego planowania, 
planista może ręcznie dokonać ewentualnych 
poprawek. Ma możliwość zmiany czasu trwania 
danej operacji, zmiany maszyny produkcyjnej, 
podzielenia operacji na dwie podobne maszyny 
produkcyjne, ustaleniu czas przerw pomiędzy 

poszczególnymi operacjami bądź us-
taleniu rozpoczęcia kolejnej operacji 
podczas gdy poprzednia jeszcze trwa. 
Możliwe jest zamrożenie danej ope-
racji w danym czasie. Przykładowo 
spodziewamy się przyjazdu klienta 
na testy akceptacyjne, w związku 
z tym obowiązkowo w tym czasie 
musi odbywać się proces drukowania 
pracy klienta.

Jeśli system przewiduje, iż mamy 
opóźnienie w produkcji i nie zdążymy 
wykonać zlecenia na czas, wówczas 
dane zlecenie zostaje podświetlone 
na czerwono i dział produkcji otr-
zymuje stosowny alert. Moduł pla-
nowania współpracuje z modułem 
utrzymania ruchu. Wszystkie zapla-
nowane przerwy konserwacyjne oraz 
działania naprawcze natychmiast 
pojawiają się na planie produkcji.

Zarówno plan produkcyjny jak i 
wszystkie raporty w systemie Sistrade 
mogą być eksportowane do forma-
tu PDF, Microsoft Reporting Service 
oraz Microsoft Excel. Harmonogram 

Zarządzanie produkcją wymaga 
często podejmowania decyzji w 
niewiarygodnie krótkim czasie. 
Aby to było możliwe system 
MIS|ERP musi dostarczyć 
informacje z faktycznego stany 
produkcji w czasie rzeczywistym. 
Wielokrotnie te informacje muszą 
spływać z odlegle położonej hali 
maszyn.

PLANOWANIE I 
ZARZĄDZANIE 
PRODUKCJĄ
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MULTI-USER 

przygotowalni form drukowych  oraz 
introligatorni. Wbudowany algorytm 
zapobiega zamianie kolejności 
operacji w danym procesie pro-
dukcyjnym. Planista przez pomyłkę, 
nigdy nie zaplanuje wykrawania pr-
zed drukowaniem. System dosko-
nale zna możliwości technologiczne 
danych maszyn produkcyjnej. Pracy 
pięciokolorowej nie zaplanujemy na 
maszynie czterokolorowej. Proces 
wykrawania odbędzie się wtedy jeśli 
mamy przygotowany wykrojnik.

System na bieżąco analizuje zle-
cenia będące obecnie na produkcji 
oraz operacje zaplanowane na 
najbliższą przyszłość. Dzięki temu 
eliminuje niepotrzebne przestoje. 
Jeśli nieoczekiwanie przedłuża nam 
się proces druku. System na pods-
tawie pobranych danych z maszyny 
drukującej kalkuluje, iż opóźnienie 
wyniesie dwie godziny. Aby nie 
dopuścić do przestoju na maszynie 
do złocenia, bo kolejnym etapem 
miał być ten proces. Przeszuku-
je bazę zleceń i znajduje zlecenie, 
w którym operacja zlecenia była 
zaplanowana na dzień jutrzejszy. 
Ponieważ jej czas miał wynieść 
niespełna dwie godziny, automa-
tycznie proces zostaje przesunięty 
na chwilę obecną.

produkcji może być przedsta-
wiony w formie tabelarycznej. 
Wykres Gantta można dowol-
nie spersonalizować. Każdemu 
zdarzeniu można przypisać do-
wolny kolor.

Planowanie 
narzędziem 
eliminacji 
błędów 
ludzkich:

Procesowi planowania mogą 
podlegać operacje nie tylko  
na hali druku ale również w 

PLANOWANIE ZESPOŁOWE

WIELOKROTNIE ZDAR-
ZA SIĘ, iż nad procesem 
planowania produkcji 
pracuje zespół planis-
tów. moduł planowania 
musi więc być zapro-
jektowany w ten sposób 
aby jeden planista nie 
utrudniał pracy drugie-
mu. szczególnie łatwo 
do tego dopuścić, jeśli 
planowanie odbywa 
się w czasie bieżącym 

dzięki podłączeniu się 
bezpośrednio do maszyn 
produkcyjnych. firma sis-
trade zastosowała kilka 
unikalnych patentów, 
aby proces zespołowego 
planowania znacząco 
ułatwić.
przykładowo, jeśli je-
den planista pracuje 
nad danym zleceniem, 
automatycznie druga 
osoba nie może w nie 

ingerować. wbudowany 
komunikator i system ko-
mentarzy ułatwia proces 
planowania w zespole.

       Nie tylko przewidzieć ale również 
zapobiec błędom ludzkim, jest 
założeniem, którym się kieruje  Sis-
trade.
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Podczas procesu planowania system 
automatycznie analizuje w czasie rze-
czywistym dostępność wymaganych 
surowców oraz narzędzie. Możemy 
zaplanować zlecenie z brakującym 
surowcem. Będzie ono jednak grafi-
czne oznaczone, iż brakuje surowca. 
Gdy surowiec zostanie przyjęty na 
magazyn, status zlecenia zmieni się 
na aktywne.

Planowanie zleceń 
produkcyjnych
System daje możliwość stworzenia 
planu produkcyjnego na pożądany 
przez nas okres. Po dokonaniu pla-
nowania, plan produkcyjny jest wido-
czny na poszczególnych stanowiska-
ch operatorskich. Każdy operator 
przy swojej maszynie ma informacje 
o kolejności wykonywanych prac, o 
przewidzianym czasie wykonywania 
każdej operacji, porównania faktycz-
nego czasu produkcji ze skalkulo-
wanym. Otrzymuje również infor-
macje o wszystkich niezbędnych 
surowcach. Kartę technologiczną 
może dostać w postaci papierowej 
bądź elektronicznej, bezpośrednio na 
swoim panelu.
Istnieje możliwość wygenerowa-
nia szeregu raportów obrazujących 
historię oraz bieżący stan produkcji. 
Pokazujących wydajności operato-
rów, maszyn, grup maszyn itp.  

tawie tego system dokładnie może 
skalkulować czas zakończenia pracy. 
Są to dokładne dane pozwalające na 
precyzyjne planowanie produkcji.

Finalnie otrzymujemy raport 
pokazujący, zestawienie skalku-
lowanych kosztów produkcji z 
kosztami faktycznie poniesionymi. 
Dzięki temu mamy informacje na 
ile rozbieżna była marża przyjęta 
w procesie ofertowania, z finalnie 
otrzymaną po procesie produkcji.

Planowanie z 
uwzględnieniem 
dostępnych 
surowców

Sistrade jest liderem w produkcji 
systemów MES (Manufacturing Exe-
cution System), czyli (podłączania się 
i zdobywania informacji z maszyn). 
Informacje z maszyn uzyskujemy w 
dwojaki sposób. Manualnie opera-
tor wprowadza zdarzenia za pomocą 
czytnika kodów kreskowych. Każde 
zdarzenie ma przypisany odpo-
wiedni kod paskowy. Na stanowisku 
pracy mamy tablicę z dostępnymi 
kodami paskowymi. Operator musi 
posiadać również dostęp do kompu-
tera wyposażonego w przeglądarkę 
internetową.

Drugim sposobem jest podpięcie 
się do oprogramowania maszyny 
produkcyjnej, bądź  instalacja na niej 
czujników z kontrolerem PLC. Dzięki 
drugiemu sposobowi otrzymuje 
szerszy zakres informacji pobranych 
z maszyny. Informacji jest nie tylko 
więcej ale są one dokładniejsze. 
Wyeliminujemy sytuację, w której 
operator zapomniał poinformować 
na przykład o rozpoczęciu produkcji 
zlecenia. Dodatkowo posiadamy 
dane o prędkości maszyny, ilości 
wydrukowanych egzemplarzy czy 
też metrów bieżących w przypadku 
etykiet samoprzylepnych. Na pods-

SISTRADE jest jednym 
z ogólnoświatowych 
wiodących dostawców 
systemów pobiera-
nia wszelkiego rodza-
ju danych z maszyn 
produkcyjnych, kontroli 
i nadzoru produkcji w 
trybie on-line. Tego 
rodzaju rozwiązania 
noszą nazwę Sistrade® 
SCADA i Sterowanie 
produkcją (SFC), bądź 
MES. Systemy SCADA 
(angielska etymolo-

gia: Supervisory Con-
trol and Data Acquisi-
tion) to są systemy do 
monitorowania i nad-
zorowania urządzeń 
uczestniczących w 
łańcuchu techno-
logicznym danego 
przedsiębiorstwa. Po-
bór danych odbywa 
się dzięki sterownikom 
wejścia/wyjścia oraz 
specjalnym zapro-
gramowaniu PLC (Pro-
grammable Logic Con-

troller). Sistrade od 
momentu przedstawie-
nia pierwszej wersji 
Sistrade w 2000 roku, 
całkowicie był system-
em bazującym na tech-
nologii www. Z pion-
iera przekształciliśmy 
się w lidera systemów 
MIS|ERP dla przemysłu 
o p a ko w a n i o w e g o, 
dostarczającego sys-
tem na bazie technolo-
gii www.

SCADA I STEROWANIE PRODUKCJĄ (SFC)

NEWS 
PLANOWANIE I 
ZARZĄDZANIE 
PRODUKCJĄ



 istrade jest nieus-
tanne udoskonalanie 
obecnych produktów. 
Zespół specjalistów 
pracuje nad szeregiem 

nowych funkcjonalności w systemie Sis-
trade. Poniżej kilka nowości z ostatnich 
aktualizacji z początku 2012 roku, do któ-
rych wszyscy nasi klienci otrzymali dostęp. 
W głównej mierze były to usprawnienia 
obecnych algorytmów, zapobiegające 
popełnienia błędów technologicznych 
przez użytkowników systemu. Dodano 
klika funkcji usprawniających produkcję 
etykiet technologią offsetową.

Operacje mogą być oznaczone 
jako podwykonawstwo, a to pozwala 
użytkownikom na dopisywanie uwag. 
Kolejną nowością jest wybór dostępnych 
cylindrów drukowych (lub 
sleeve’ów) oraz aniloxów 
już na etapie  kalkulacji. 
System pokazuje 20 zapi-
sów na linię i system może 
wybrać dostępne cylindry 
dla każdej maszyny.

Wprowadzono także ki-
lka usprawnień związanych 
z ręcznym ustawieniem kosztu wykro-
jnika.  W zależności od formułowania i 
rodzaju konfiguracji wykrojnika system 
podaje wzór do obliczenia wartości 
wykrojnika. Znając dokładną wartość 
wykrojnika, użytkownik może wskazać tą 
wartość w sekcji wyboru narzędzi. 

Kolejnym ulepszeniem jest usprawnie-
nie procesu produkcji etykiet, kiedy to 
proces wykrawania oraz złocenia odbywa 
się na urządzeniach zewnętrznych, a nie 
na maszynie drukującej. System doko-
nuje porównania planu wykrawania z 
planem złocenia i analizuje je pod kątem 
wystąpienia błędów technologicznych.

W przypadku procesu drukowania, 
pojawiła się funkcja, która po

zwala użytkownikowi 
zmienić ceny farb 
bezpośrednio z okna kalku-
lacji, i jednocześnie nie 
ingerując w dane zapisane 
w cennikach. W sytuacjach 
w których proces drukowa-
nia wymaga więcej kolorów 

aniżeli liczba zespołów farbowych na 
maszynie, automatycznie zostają usta-
wione i skonfigurowane dwa przebiegi.

Usprawniono funkcję złocenia na 
maszynie zewnętrznej, kiedy to złocenie 
odbywa się za pomocą dwóch folii 
jednocześnie. System definiuje dwa 
plany do złocenia. Pobiera je z bazy bądź 
tworzy ich graficzny obraz, celem stwor-
zenia zamówienia. Automatycznie ich 
koszty zostają uwzględnione w kalkulacji. 
Usprawniono również algorytm wylicza-
nia kosztów złocenia przy zastosowaniu 
dwóch różnych folii jednocześnie. 

NOWOŚCI W 
AKTUALIZACJACH!

NEWS 
ETYKIETY 
SAMOPRZYLEPNE

I      System częstych 
aktualizacji sprawia, iż 
oprogramowanie dosta-
je nieustannie nowe 
funkcjonalności
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GS1 STANDARD

Standard GS1 umożliwia przejrzys-
ty i efektywny handel produktów, 
usług i informacji między wszystkimi 
częściami łańcucha dostaw: produ-
centów, dystrybutorów, detalistów, 
przewoźników i innych, powodując 
szybszy, bardziej wydajny, mniej 
skomplikowany i mniej kosztowny 
łańcuch dostaw, pozwalając organi-
zacjom skupić się na używaniu infor-
macji i nie na uzyskaniu informacji. 
Biorąc pod uwagę wszystkie zalety 
standardu GS1, SISTRADE włączyła 
go w MIS|ERP Sistrade® jako nowy 
główny moduł do obsługi logistyki.

 Możliwa konfiguracja aż do 5 ro-
dzajów etykiet;

 Możliwość konfiguracji standar-
dowych etykiet identyfikacyjnych do 
użycia przez wszystkich klientów lub 
etykiet określonych według klienta;

 Konfiguracja różnych układów 
etykiet identyfikacyjnych, według 
rodzaju etykiety i klienta;

 Etykiety identyfikacyjne z wydruko-
wanymi kodami kreskowymi stan-
dardu GS1 (EAN 128);

 Specjalne traktowanie numeracji 
etykiet na każdym zwoju wg kontroli 
komisji win;

 Umożliwia generowanie kodu 
GTIN według standardu GS1 dla pro-
duktów końcowych, które wymagają 
identyfikacji GS1.



INNOVATION

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY KLASY 
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ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ ETYKIET

 
GDZIE 
    JESTEŚMY:

 SISTRADE FRANKFURT  
Dornhofstr. 34
 63263 Neu-Isenburg - Niemcy  
T.: +49 (0)6102-81-2545  
frankfurt@sistrade.com   

 SISTRADE LJUBLJANA
Rozna dolina, Cesta II/29
1000 Ljubljana, Slovenia
T.: +386 40 646 753   
ljubljana@sistrade.com

 SISTRADE ABU DHABI
Al Hilal Bank Building - Falah Street,
PO Box 129 354, Abu Dhabi, UAE
T. + 971 (0) 249 30297
 abudhabi@sistrade.com  

 
   

 
 

 SISTRADE WARSZAWA
Al. Niepodleglosci 69, 7th floor 
02-626, Warszawa, Polska   
T.: +48 606 744 996 
warsaw@sistrade.com

 SISTRADE PORTO
Travessa da Prelada, 511
4250-380 Porto, Portugal  
T.: +351 226 153 600     F.: +351 226 153 699  

 Sistrade   
 porto@sistrade.com  

 SISTRADE LIZBONA  
Av António Augusto de Aguiar nº148, 4ºC
1050-021 Lizbona, Portugal  
 T.: +351 211 643 031        
 lisboa@sistrade.com  

 SISTRADE MADRYT  
Ribera del Loira, 46 - Bloque 2, Planta 0
28042 Madryt, Spain  
T.: +34 91 503 0083   
madrid@sistrade.com  

 SISTRADE STAMBUŁ
Dikilitaş Hakki Yeten Cad. Selenium Plaza 
No:10/C Kat:6 
Fulya 34349 Besiktas, Stambuł, Turkey  
T.: +90 212 371 47 29   
 istanbul@sistrade.com  

 SISTRADE PARYŻ
Zone Orlytech Batiment 516
1 allée du commandant Mouchotte
Paray-Vieille Poste
91550 Paryż,  France
T. + 33 (0)  1 73 05 22 19
 paris@sistrade.com 


