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Dzień dobry,  

 

Dziękujemy za zainteresowanie modułem Kreator w systemie IwarePrint 3.0  

 

Moduł Kreator składa się z dwóch niezależnych Kreatorów i dwóch niezależnych 

licencji, które nie są ze sobą powiązane. Kreator Opakowań oraz Kreator Wydruków.  

W Ofercie poniżej przedstawiona jest Oferta na Kreator Opakowań. 

Klientów zainteresowanych ofertą na Kreator Wydruków odsyłamy do Oferty TUTAJ 

 

W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółową ofertę cenową na ww. Moduł w 

okresie 04.2022 – 04.2023 r.  Do Twojej dyspozycji oddajemy Moduł Kreator 

Opakowań  w DWÓCH wersjach cenowych. W obu przypadkach zakup Kreatora 

Opakowań możliwy jest tylko w wersji opłaty jednorazowej tzw. Licencji samodzielnej 

oraz wiąże się z indywidualną konfiguracją Kreatora na systemie klienta. Korzystanie z 

Kreatora Opakowań wymaga stałego wsparcia technicznego.  

 

Decydujesz się na Kreator Opakowań wybierasz spośród dwóch dostępnych wersji: 

 

1) Oferta wykupu w wersji opłaty jednorazowej w wersji: Pro  

 

2) Oferta wykupu w wersji opłaty jednorazowej w wersji: Full 

 

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby. 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości handlowych zapraszam do kontaktu. 

 

Z poważaniem, 

#zespół IwarePrint  

bok@iwareprint.pl  

+48 783 778 772  

+48 533 025 708 
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1. IwarePrint 3.0  - wprowadzenie  
 

IwarePrint 3.0 to rozbudowana platforma e-commerce. To również nowoczesne 

narzędzie do prowadzenia biznesu online. Korzystając z IwarePrint możesz łatwo 

zorganizować i kontrolować pracę w Twojej internetowej drukarni. To w największym 

możliwym skrócie: rozbudowany sklep internetowy z procesami do zarządzania 

produkcją.   

 

IwarePrint to system, który optymalizuje procesy, uporządkowuje pracę. Poprzez 

odpowiednie zarządzanie obiegiem zlecenia oraz możliwościom internetowej obsługi 

sprzedaży – znacznie obniża koszty prowadzenia firmy. 

 

To system, który spełnia standardy zarówno dla osób zainteresowanych działaniem na 

rynku Web2Print (sprzedaży on-line) jak również zarządzania (ERP).  

 

System IwarePrint ma charakter modułowy. Bazowy IwarePrint 3.0 to zaawansowana 

platforma e-commerce. Do niego można dobierać dodatkowe segmenty (moduły), które 

rozbudowują system o dodatkowe funkcjonalności. 

 

Aktualnie IwarePrint posiada sześć dodatkowych modułów tj. : 

• Moduł Kreator (Wydruków oraz Opakowań)  

• Moduł Podzlecanie 

• Moduł Produkcja 

• Moduł Handlowiec 

• Moduł Reseller – Multi Drukarnia 

• Moduł Preflight 

 

IwarePrint 3.0 jest sprzedawany w wersji SAAS (modułowej). W formie miesięcznego 

abonamentu, na podstawie wybranych modułów. System demo można uruchomić w 

bezpłatnej wersji 10 dniowej na stronie https://iwareprint.pl/uruchom/  

Obsługujemy drukarnie, zespoły grafików, agencje reklamowe. IwarePrint to stabilność i 

automatyzacja pracy polegająca na ponad 12 letnim doświadczeniu w rozwoju 

produktu. 

LP Wersji 3.0 : https://iwareprint.pl/3.0/  

Showroom: https://3.0.iwareprint.pl/  
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2. Moduł Kreator Opakowań  
 

Moduł Kreator Opakowań umożliwia Twoim klientom tworzenie projektów graficznych 

samodzielnie, już na etapie składania zamówienia. Kreator Opakowań umożliwia 

wykonanie projektu oraz pogląd produktu w czasie rzeczywistym.  

 

Ażeby móc korzystać z Kreatora Opakowań wymagane jest posiadanie systemu 
IwarePrint 3.0 w wersji Bazowej (lub z Modułem E-commerce dla klientów na wersji 
systemu 2.0).  

 

Demo możliwości kreatora Opakowań udostępniamy podczas indywidualnych wideo 
prezentacji. Możliwy zakup Kreatora Opakowań jest tylko w wersji opłaty jednorazowej. 

  

Kreator Opakowań zostaje zainstalowana na Twoim indywidualnym systemie w 
momencie zakupu Kreatora Opakowań w opłacie jednorazowej. Otrzymujesz 
indywidualny klucz do swojej wersji kreatora, zainstalowanej na Twoim systemie 
IwarePrint.  
 
 
Licencja na moduł zostaje przyznana bezterminowo z okresem jednego roku gwarancji 

(aktualizacji). Po roku czasu masz możliwość wykupienia aktualizacji rocznych. Nie jest 

to jednak wymóg konieczny.  

 

Wymagana jest za to dodatkowa opłata instalacyjna za indywidualną konfigurację 

Kreatora na systemie klienta. Jest to opłata jednorazowa. Jej wysokość jest zależna od 

wersji Kreatora Opakowań na, które się zdecydujesz.  

 

Szczegółowe ustalenia techniczne odbywają się za każdym razem indywidualnie. 

 
Umów się na Prezentacje z Modułu Kreator: 
 
Rezerwacja terminów: https://calendly.com/iware-print-sprzedaz/modul-kreator-
wydrukow  
 

 

mailto:bok@iwareprint.pl
http://iwareprint.pl/
https://iwareprint.pl/3.0/
http://kreatorwydrukow.pl/
https://iwareprint.pl/webinaria/
http://podzlecdruk.pl/
https://calendly.com/iware-print-sprzedaz/modul-kreator-wydrukow
https://calendly.com/iware-print-sprzedaz/modul-kreator-wydrukow


 

 

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House 

bok@iwareprint.pl  _   kom. +48 533 025 708 / +48 783 778 772  

 iwareprint.pl  _iwareprint.pl/3.0 _kreatorwydrukow.pl _iwareprint.pl/webinaria _ podzlecdruk.pl 

 

6 

3. Moduł Kreator Opakowań. Proces projektowania opakowań   
 

Proces projektowania produktów opakowaniowych obejmuje trzy główne etapy:  

- generowanie dieline 

- personalizację projektu pudełka 

- wizualizację 3D niestandardowego pudełka.  

 

Aby te trzy kroki działały razem, potrzebujemy pudełkowej dielektryki uzupełnionej o 

reguły składania, które kierują renderowaniem modelu 3D.  

 

W Module Kreator Opakowań przewidziane są na to dwa sposoby: (oba w użyciu)  

1) możliwość wpisania własnego rozmiar pudełka (wpisywany z ręki)   

- w kreatorze automatycznie tworzą się linie dla tego pudełka 

 

2) możliwość wyboru opakowań z predefiniowanych wcześniej i gotowych wielkości 

pudełek 

 

Decydując się na integrację z podaniem własnych rozmiarów pudełka (wpisywanych z 

ręki) decydujemy się również na przedstawienie z początkową listą modeli 

FEFCO/ECMA. 

Obecnie Moduł Kreator Opakowań obsługuje następujące osiem modeli pudełek:   

ECMA A20.20.03.01 ReversedTuckEnd 

ECMA A20.21.03.01 

ECMA A55.20.01.01 DisplayOuterSnapLockBase 

ECMA B21.05.00.00 GluedBufferWallTray 

ECMA F70.01.00.00 

FEFCO 0215 

FEFCO 0217 

FEFCO 0717 
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Przy użyciu powyższych modeli, pobierana jest roczna opłata w wysokości  

 

• roczna opłata od modelu pudełka       600 zł netto  

 

 

Jeżeli będziesz chciał, ażeby zaprojektować dla Ciebie model pudełka, który obecnie nie 

jest obsługiwany, pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości: 

 

 

•  Format pudełka inny niż ww. wymieniony (opłata jednorazowa)      3000 zł netto  

 

 

 

 

 

4. Moduł Kreator Opakowań – cennik  
 

Decydując się na zakup Kreatora Opakowań wykupujesz licencję samodzielną w opłacie 
jednorazowej.  Działa to na podobnej zasadzie jak zakup systemu IwarePrint w wersji 
opłaty jednorazowej. Płacisz raz, w dalszych latach masz opcjonalnie możliwość 
wykupienia aktualizacji systemowych. Cena za licencję jest taka sama, niezależnie od 
wersji na, którą się zdecydujesz(PRO lub FULL). Różnica w cenie jest w konfiguracji 
początkowej, która jest wymagana oraz w ilości godzin, które nasi Programiści stale 
będą przeznaczać na Twój Kreator Opakowań.  

(Cennik w formie tabelki na następnej stronie) 
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 MODUŁ KREATOR 
OPAKOWAŃ 

Plan Pro Full 

Cena (jednorazowa) 40 000zł 40 000zł 

Konfigruracja ustawień Kreatora opakowań (cena 
jednorazowa) 

20 000zł 15 000zł 

Updaty roczne 12 000zł 12 000zł 

Wsparcie techniczne msc 500zł 1 000zł 

Konfiguracja ustawień Kreatora za klienta (Liczba H w msc) 0 H 5 h 

Wsparcie techniczne (system ticketów, instrukcje 
techniczne, szkolenia) 

V V 

Dedykowany opiekun techniczny X V 

Dedykowane zasoby serwerowe X V 

Wstępnie zatowarowane produkty 4 8 

Możliwość wpisania własnego rozmiar pudełka (wpisywany 
z ręki)  

V V 

Możliwość wyboru opakowań z predefiniowanych 
wcześniej i gotowych wielkości pudełek 

V V 

Przedstawienie z początkową listą modeli FEFCO/ECMA V V 

Maksymalna ilość szablonów w Kreatorze 500 bez limitu 

Własne logo i własny preloader przy wczytywaniu kreatora X V 

Możliwość zmiany układu wyglądu kreatora  X V 

Możliwość zmiany koloru kreatora X V 

Gotowe makiety (mockupy) podglądowe do pracy i edycji X V 

Podglądy 2D V V 

Podgądy 3D X V 

Podgląd na żywo X V 

Dostosowanie Kreatora do indywidualnych potrzeb klienta 
(rozbudowa funkcjonalności) 

X V 
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5. Kreator Opakowań – indywidualne spotkania on-line  
 

Moduł Kreator Opakowań z uwagi na licencję samodzielną wymaga wymaga 

indywidualnego wprowadzenia w temat.  W pierwszej kolejności zapraszamy na 

spotkanie techniczne on-line. To konieczne by wprowadzić Cię w temat bardziej 

szczegółowo. Spotkanie prowadzone jest przez osoby ściśle dedykowane do Modułu 

Kreator z ramienia zespołu IwarePrint. Na spotkaniu prezentujemy już szczegółowe 

możliwości Kreatora Opakowań.  

 

Spotkanie można rezerwować z 60dniowym wyprzedzeniem czasowym, w dogodnym 

dla Ciebie terminie.  

https://calendly.com/iware-print-sprzedaz/modul-kreator-wydrukow  

 

 

 

6. WWW / Serwisy internetowe iP 
 

Serwisy WWW:  

https://3.0.iwareprint.pl/ → ShowRoom Modułu Kreator Wydruków  

https://iwareprint.pl/ ➔ Serwis WWW IwarePrint  

http://kreatorwydrukow.pl/ ➔ Serwis WWW dot. Modułu Kreator Wydruków 

https://iwareprint.pl/3.0/ → Serwis WWW IwarePrint 3.0  

https://iwareprint.pl/help/ ➔ Przewodnik Techniczny On-line (instrukcje techniczne, 

FAQ) 

http://podzlecdruk.pl/ ➔ Serwis WWW dot. Modułu Podzlecania 

https://iwareprint.pl/help/blog/   ➔ Blog zespołu iwarePrint  

https://iwareprint.pl/webinaria/ ➔ Webinaria, Szkolenia systemowe 

https://calendly.com/iware-print-sprzedaz ➔ Indywidualny Kalendarz Spotkań 

IwarePrint  
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Social media: 

FB ➔ https://www.facebook.com/iwareprint/  

Linkedin ➔ https://www.linkedin.com/company/iwareprint  

Twitter ➔ https://twitter.com/iwareprint  

YT ➔ https://www.youtube.com/channel/UCVsUQgfGDXLh47gT5U2yZ7Q  

 

 

7. Ważność oferty   

 

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta będzie odpowiedzią na Państwa potrzeby. 

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres bok@iwareprint.pl lub 

bezpośrednio z jednym z naszych przedstawicieli.  Oferta zachowuje ważność do dnia 

30.03.2023 r.   

 

Z poważaniem, 

 

#zespół IwarePrint  

bok@iwareprint.pl  

+48 783 778 772  

+48 533 025 708  
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