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IwarePrint 3.0
Moduł Kreator Wydruków
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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 Wydruków oraz Kreator
Opakowań.
W Ofercie poniżej przedstawiona jest Oferta na Kreator Wydruków.
Klientów zainteresowanych ofertą na Kreator Opakowań zapraszamy do
indywidualnego kontaktu pod adresem: bok@iwareprint.pl
W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółową ofertę cenową na ww. Moduł
w okresie od dnia 15.04.2022 do dnia 31.03.2023 r. Do Twojej dyspozycji oddajemy
Moduł Kreator Wydruków w TRZECH wersjach cenowych (abonamentowych) oraz
jednej wersji wykupu w wersji opłaty jednorazowej.

1) Oferta abonamentowa
Moduł Kreator WYDRUKÓW w wersji: BASIC, PRO, FULL.

2) Oferta wykupu w wersji opłaty jednorazowej
Moduł Kreator WYDRUKÓW

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
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 Wydruków – Landing Page, Wersja DEMO
Moduł Kreator Wydruków umożliwia Twoim klientom tworzenie projektów graficznych
samodzielnie, już na etapie składania zamówienia. Kreator umożliwia wykonanie
projektu oraz pogląd produktu w czasie rzeczywistym.
Ażeby móc korzystać z Modułu Kreator Wydruków wymagane jest posiadanie
systemu IwarePrint 3.0 w wersji Bazowej (lub z Modułem E-commerce dla klientów
na wersji systemu 2.0).
Testy jak i sama decyzja co do współpracy na Kreatorze Wydruków odbywa się na
systemie demo do tego dedykowanym.
Szczegółowe informacje możesz zobaczyć na stronie http://kreatorwydrukow.pl/
Strona w całości dedykowana jest Modułowi Kreator Wydruków. Tam też znajdziesz
niezbędne odnośniki do systemu demo, instrukcji technicznych.
System demo Kreatora Wydruków tj. https://3.0.iwareprint.pl/
Moduł Kreator Wydruków zostaje zainstalowany na indywidualnym systemie klienta
w IwarePrint w momencie gotowości do podjęcia współpracy abonamentowej.
Instalacja na indywidualnym systemie oznacza automatyczne uruchomienie płatności
abonamentowych w cyklu miesięcznym lub w cyklu opłaty jednorazowej - rocznej.
Umów się na Prezentacje z Modułu Kreator:
Rezerwacja terminów: https://calendly.com/iware-print-sprzedaz/modul-kreatorwydrukow

3. Moduł Kreator Wydruków – możliwości dla Ciebie i Twojego
Klienta
Kreator Wydruków to nowoczesne narzędzie do projektowania online dla klientów
Twojej drukarni internetowej. Kreator Wydruków możesz podłączyć pod wybrane
produkty (sam decydujesz, które) na swoim sklepie online. Klient w trakcie sesji
zakupowej ma możliwość zaprojektowania własnego projektu graficznego.
Przygotowując Kreator Wydruków do pracy dla swoich klientów przy wybranych
produktach możesz udostępnić zarówno Pusty szablon - gdzie klienci tworzą projekt
od A-Z samodzielnie, lub też możesz przygotować większą ilość Edytowalnych
szablonów do wyboru, pozostawiając przy tym maksimum możliwości edytorskich
swoim klientom. Na podstawie wybranego szablonu, klient może stworzyć swój
własny projekt w Kreatorze.
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Szablony przygotowujesz w programie Photoshop lub InDesign. Przygotowując Pusty
szablon masz możliwość pominięcia tworzenia szablonu w programie Photoshop
(PSD) lub inDesign (IDML), ale wtedy Twój klient tworzy produkt od samego
początku.

Główne funkcjonalności modułu Kreator Wydruków

Dla Twojego klienta:
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość tworzenia projektów graficznych za pomocą kreatora wydruków online
Możliwość tworzenia projektów graficznych na bazie Pustych lub
Edytowalnych szablonów
Możliwość tworzenia produktów jedno i wielostronicowe
Obsługa zdjęć użytkowników przesłanych z ich urządzeń
Możliwość zapisywania produktów i dalszej ich edycji w późniejszym czasie
Możliwość personalizacji przy wybranych produktach (zaproszenia, wizytówki)
Kody QR i kody kreskowe
Podglądy 2D i 3D
Siatka, linie przyciągania i linie bezpieczeństwa
Informacje, czy obrazy mają wystarczającą rozdzielczość, aby można je było
wydrukować na projekcie bez utraty jakości
Obsługa niestandardowych czcionek - klient może dodać własną
niestandardową czcionkę, której nie ma wgranej domyślnie do kreatora
Możliwość tworzenia serii projektów o tej samej szacie graficznej, lecz ze
zmienionymi danymi za pomocą funkcji wprowadzania danych - manualnie lub
poprzez import pliku excel

Dla Twojej drukarni:

•
•
•

•
•

Możliwość wykorzystania Kreatora na produktach jedno i wielostronicowych w
dowolnych wymiarach (w tym produkty wielkogabarytowe)
Pewność, że pliki wyjściowe do druku przygotowane będą w wysokiej
rozdzielczości
Możliwość pobrania pliku wynikowego z projektem w Panelu
Administracyjnym. Pomocna funkcja dla większych plików takich jak
Kalendarze
Wydruki w formatach PDF
Możliwość przygotowania wielu edytowalnych szablonów graficznych z,
których mogą korzystać Twoi klienci

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Możliwość klonowania szablonów (w tym ich ustawień)
Możliwość wykorzystania Impozycji dostępnej w Kreatorze Wydruków
Edytowalne Szablony tworzysz w formacie Photoshop (pliki PSD) lub formacie
InDesign (pliki IDML)
Możliwość przypisywania kategorii do szablonów (przydatne dla
kategoryzowania szablonów)
Opcja wyboru, czy szablon ma się ładować klientom w trybie podstawowym
czy rozszerzonym
Możliwość wgrania szablonów makiet na, które nakładane są podglądy
zaprojektowanych produktów (np. wizytówka w ręce, plakat w anty-ramie itd.)
Możliwość dodawania do galerii Kreatora plików SVG i PDF
Możliwość ograniczenia edycji projektów Twoim klientom do określonych
regionów
Możliwość wyboru, od jakiego DPI klient ma być informowany (za pomocą
powiadomień) o zbyt niskiej jakości obrazu
możliwość ustawienia Podglądu DPI
Wsparcie dla tagów produktów - możliwość dostosowania wyświetlania galerii
do konkretnych produktów za pomocą targów
Możliwość zmiany kolejności plików/stron w szablonach
Obsługa obrazów próbnych – produkt zapisany w niskiej rozdzielczości i ze
znakami wodnymi
Tła stałe i graficzne - możliwość wyboru solid color - kolor jednolity lub grafiki
(w tle)
Możliwość ograniczenia wyboru obrazów dla niektórych warstw do
określonych, predefiniowanych folderów
Symbole zastępcze dla obrazów i tekstu - symbolem zastępczym może być
logo/tekst/obrazki (chodzi tutaj w głównej mierze o placeholdery)
Wsparcie dla inteligentnych obiektów
Maski wektorowe i kształty wektorowe - Pozwalają na ograniczenie
wyświetlania elementów szablonu do obszarów objętych maską oraz na
swobodne przekształcanie/ wypaczanie co jest bardzo przydatne przy
tworzeniu podglądów produktów
Tekst jednowierszowy i wielowierszowy, obszary tekstowe - Różne rodzaje pól
tekstowych: proste - jednowierszowe i wielowierszowe (tekst nie dostosowuje
się przy zmianie wielkości pola), obszary tekstowe (tekst sformatowany) automatycznie dostosowuje ilość wyświetlanego tekstu do wielkości pola.
Zakrzywiony tekst - Efekt zakrzywionego teksu pozwala na umieszczenie
tekstu przykładowo po obwodzie koła
Efekty obrysu i cienia - Możliwość zastosowania efektów do tekstu takich jak:
obrys(pogrubienie krawędzi liter) oraz cień (pod tekstem pojawia się efekt
cienia co powoduje wrażenie wypukłości tekstu)Symbole zastępcze w ciągu
znaków, zarówno listy wartości, jak i maski są dozwolone
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•
•
•

•
•

•

•
•

Obsługa niestandardowych czcionek wgranych przez klientów bez
konieczności instalowania ich w systemie
Kolory dodatkowe i motywy kolorystyczne
Nakładki widoczne lub niewidoczne podczas drukowania - markery w PSD
(WNP i WNS) - obiekty widoczne w kreatorze w trakcie tworzenia projektu, ale
takie, które nie zostaną wydrukowane
Elastyczna kontrola nad tym, co użytkownicy mogą zrobić z poszczególnymi
elementami w szablonach
Szablony druku CMYK - Jest to standardowy profil kolorów stosowany w
druku, w którym każdy kolor powstaje ze zmieszania czterech kolorów
podstawowych(Cyjan, Magenta, Yellow i Kontra (czarny)). Różni się on
znacząco od stosowanego powszechnie profilu RGB. Dzięki szablonów w
CMYK eliminujemy konieczność zmiany profilu kolorów a co za tym idzie
unikamy błędnego odwzorowania barw.
Drukowanie danych zmiennych (personalizacja) - Funkcja personalizacji, która
umożliwia dodanie różnych danych(imię , nazwisko itd) do jednego projektu.
Przykładowo tworzymy jeden projekt wizytówki firmowej, dodajemy dane
wszystkich pracowników i za jednym zamachem mamy projekty dla
wszystkich.
Wyjście wektorowe w formacie PDF
Kopiowanie szablonów pomiędzy drukarnią główną a drukarnią reseller.
Pomocna funkcja jeśli klient korzysta z kilku sklepów w IwarePrint.

4. Moduł Kreator Wydruków. Wersje: BASIC, PRO, FULL
Kreator Wydruków dzielimy na trzy wersje. Podstawową (BASIC) oraz
Rozszerzona (PRO) oraz Rozszerzoną (FULL).

Wersja BASIC to wersja Podstawowa Kreatora Wydruków. Są to proste produkty
poligraficzne i mniejsza ilość funkcjonalności. W wersji BASIC konfiguracja Kreatora i
przygotowanie do prac z szablonami klient wykonuje samodzielnie.
Wersja PRO i FULL to wersja Rozszerzona Kreatora Wydruków. Umożliwia
rozbudowę Kreatora Wydruków o dodatkowe funkcjonalności. Klient w Kreatorze
Wydruków posiada m.in. dodatkowe własne logo i własny uploader przy wczytywaniu
kreatora. W wersji PRO i FULL nasz zespół pomaga w konfiguracji całego kreatora.
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Podstawowe Produkty poligraficzne występujące w wersji BASIC to m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wizytówki
Ulotki
Ulotki składane
Zaproszenia
Plakaty
Papier firmowy
Baner
Roll-up
Foto-kalendarze bez wyboru miesiąca początkowego

Rozszerzone Produkty poligraficzne występujące w wersji PRO i FULL to m.in.:

Rozszerzone Produkty to m.in.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto-książki
Foto-kalendarze (z wyborem miesiąca początkowego)
Naklejki
Smycze
Kubki
USB
Flagi
Klapki
Skarpetki
Leżaki
Długopisy
Puzzle
Gry Planszowe
Koszulki
Torby
Inne Twoje Indywidualne produkty konfigurowane przez zespół IwarePrint
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5. Moduł Kreator Wydruków – cennik Abomamentowy (BASIC, PRO,
FULL)
MODUŁ KREATOR WYDRUKÓW
Plan

Cena

BASIC

PRO

FULL

500 zł netto / msc 1000 zł netto / msc 3000 zł netto / msc
Opłata roczna (10 Opłata roczna (20 % Opłata roczna (30 %
% rabatu) : 5 400 zł rabatu) : 9 600 zł
rabatu) : 25 200 zł
netto
netto
netto

Wsparcie techniczne (system
ticketów, instrukcje techniczne,
szkolenia)

V

V

V

Dedykowany opiekun techniczny

X

V

V

Możliwość zmiany układu wyglądu
kreatora . Własne logo + własny
preloader przy wczytywaniu kreatora

X

V

V

Możliwość zmiany kolorystyki
kreatora

X

V

V

0H

5h

10H

Foto-kalendarze z wyborem
miesiąca początkowego

X

V

V

Produkty foto (foto-książki, fotoalbumy)

X

V

V

Gadżety reklamowe (kubki,
długopisy, leżaki, USB)

X

V

V

Ubrania (koszulki, skarpetki, kapcie,
klapki)

X

V

V

Podgądy 3D

X

V

V

Możliwość wykorzystania Impozycji
dostępnej w Kreatorze Wydruków

X

V

V

Dostosowanie Kreatora do
indywidualnych potrzeb klienta
(rozbudowa funkcjonalności)

X

X

V

Podglądy 2D

V

V

V

Podgląd na żywo

X

V

V

Dedykowane zasoby serwerowe

X

X

V

Szablony tematyczne do pracy i
edycji (pliki PSD,IDML)

14

44

120

Gotowe makiety (mockupy)
podglądowe do pracy i edycji (pliki
PSD)

7

44

120

500

2000

bez limitu

Konfiguracja ustawień Kreatora za
klienta (Liczba H w msc)

Maksymalna ilość szablonów w
Kreatorze
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6. Moduł Kreator Wydruków – cennik wersja jednorazowa
Wersja w opłacie jednorazowej
Alternatywnie proponujemy zakup modułu Kreator Wydruków 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(BASIC, PRO, FULL). Różnica w cenie jest w
konfiguracji początkowej, która jest wymagana
•

moduł Kreator Wydruków

opłata jednorazowa

40 000 zł netto

Licencja na moduł zostaje przyznana bezterminowo z okresem jednego roku
gwarancji (aktualizacji). Po roku czasu należy wykupić aktualizacje roczne.
•

aktualizacje roczne moduł Kreator Wydruków opłata jednorazowa
12 000 zł netto

Przy zakupie Modułu Kreator Wydruków w wersji opłaty jednorazowej wraz z wykupem
licencji wymagane jest wykupienie konfiguracji początkowej. Koszt konfiguracji w zależności
od wersji na, którą się zdecydujesz.

•
•
•

Konfiguracja Klienta w wersji BASIC – opłata jednorazowa
netto
Konfiguracja Klienta w wersji PRO – opłata jednorazowa
netto
Konfiguracja Klienta w wersji FULL – opłata jednorazowa
netto

5 000 zł
10 000 zł
25 000 zł

7. Pakiet jednorazowy (opcjonalnie) – 20 godzin pracy naszych
pracowników przy konfiguracji kreatora w wersji BASIC
Jeśli chcesz by nasi Programiści skonfigurowali za Ciebie Kreator w wersji BASIC a
nasz Dział Obsługi Klienta skonfigurował za Ciebie dodatkowe ustawienia możesz
wykupić jednorazowo 20 godzin prac naszego zespołu. Te 20 godzin przeznaczamy
na konfigurację i indywidualne dopasowanie Kreatora do Twoich potrzeb. Nie jest to
opłata wymagana, jest opcjonalna do wyboru.
Szczegóły techniczne jednorazowego Pakietu ustalisz na indywidualnych
spotkaniach on-line.
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8. Moduł Kreator – indywidualne spotkania on-line
Moduł Kreator z uwagi na mnogość produktów, różne Typy produktu (np kalendarze,
wizytówki, kubki, długopisy), szerokie możliwości techniczne, 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, bezpośrednio na kreatorze demo. Dlatego ważne dla nas
jest by wiedzieć przed spotkaniem na jakich produktach chcesz pracować.

Spotkanie można rezerwować z 60dniowym wyprzedzeniem czasowym, w
dogodnym dla Ciebie terminie.
https://calendly.com/iware-print-sprzedaz/modul-kreator-wydrukow

9. WWW / Serwisy internetowe iP
Serwisy WWW:
http://kreatorwydrukow.pl/ ➔ Serwis WWW dot. Modułu Kreator Wydruków
https://3.0.iwareprint.pl/ → ShowRoom Modułu Kreator Wydruków
https://iwareprint.pl/ ➔ Serwis WWW IwarePrint
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

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House
bok@iwareprint.pl _ kom. +48 533 025 708 / +48 783 778 772
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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
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10. 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 whcodzi w życie z
dniem 15.04.2022 r. i zachowuje ważność do dnia 31.03.2023 r.

Z poważaniem,

#zespół IwarePrint
bok@iwareprint.pl
+48 783 778 772
+48 533 025 708
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