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Czym jest iwarePrint?
Obsługuje ogromne drukarnie, zespoły grafików, duże agencje reklamowe.
Stworzony dla profesjonalistów. iwarePrint to stabilność i automatyzacja pracy polegająca na
ponad 10 letnim doświadczeniu w rozwój produktu.

SaaS

E- shop

CRM

ERP

CMS
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Dla kogo dedykowany?
Agencji
reklamowych, poligraficznych,
studia projektowe
Drukarni
offsetowych, cyfrowych,
wielkoformatowych

Cyfrowy

Offsetowy

Solwentowy
/ fototapety

Każdy proces
drukarski

Gadżety
reklamowe

Upominki

Ponad dekadę tworzymy
tę branżę i z powodzeniem
nadajemy rytm.
Zdobywca wielu wyróżnień i złotych medali za innowacyjność.
Nieustannie rozwijamy nasz system by dawać najlepsze
rozwiązania dla naszych klientów.

Katalog iwarePrint
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Modułowa budowa
Wybierz moduły potrzebne do pracy
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Główne
funkcjonalności
IwarePrint zapewnia liczne korzyści zarówno dla Właściciela,
Pracownika jak i dla Klienta drukarni.
Organizacja i kontrola pracy Twojej drukarni w jednym miejscu
Rozbudowana platforma e-commerce do obsługi Twojej firmy
Internetowa obsługa sprzedaży
Tworzenie produktów, tworzenie parametrów
produktowych, definiowanie sposobów wyceny
Optymalizacja procesów w Twojej drukarni
Zarządzanie produkcją, obiegiem zlecenia,
porządkiem pracy
Automatyczne sprawdzanie plików
przesyłanych przez klientów
Zaawansowana analiza danych sprzedażowych
Obniża koszty obsługi, buduje relacje B2B,
dostarcza Programy lojalnościowe
Możliwość edycji wyglądu graficznego skórek
e-sklepu i dodawanie do niej dowolnej treści.
Natychmiastowa wycena dla wszystkich Twoich produktów
Integracja z najpopularniejszymi serwisami płatnościowymi, kurierami
Outsourcing produkcji, dropshipping usług poligraficznych

Katalog
KatalogiwarePrint
iwarePrint
Edycja
Edycja2021
2021
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Cennik Pakiet startowy
1 750 zł

500 zł*

Przez okres 3 miesięcy przeprowadzimy Cię za rękę
a później sam zdecydujesz jakie moduły zostawiasz.

miesięcznie

Uruchom teraz

moduł
E-commerce

moduł
Podzlecanie

moduł
Produkcja

Moduł e-commerce
jest bazowym modułem
(konieczny przy wyborze)
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* Kwota netto rozliczana w cyklu miesięcznym. Przez okres 90 dni korzystasz z sześciu modułów systemu
IwarePrint płacąc cenę bazowego systemu IwarePrint. Po ustaniu okresu 90 dni pojedynczy moduł zgodnie
z cennikiem. Oferta nie dotyczy Modułu Kreator. Oferta ważna do 01.03.2021 r.

Dodatkowo!
Twórz szablony
i projekty graficzne on-line.
moduł
Kreator

moduł
Handlowiec

Dodatkowo do pakietu startowego, możesz skorzystać z modułu
Kreator i zarezerwować spotkanie z nami.
Podczas spotkania potwierdzimy słuszność Twojego wyboru .

moduł
Reseller

moduł
Preflight

Multi Drukarnia

Katalog iwarePrint
Edycja 2021
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Moduł

e-commerce
Bazowy moduł iwarePrint. Do niego można dobierać dodatkowe moduły, które
rozbudowują system o dodatkowe funkcjonalności.
Moduł ten możemy nazywać również zaawansowaną platformą e-commerce,
w której klient po wybraniu interesującego go produktu otrzymuje natychmiastową wycenę, oraz możliwość zamówienia produktu online.
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E-sklep + gotowe
szablony do wyboru

Tworzenie własnej grafiki ,
zarządzanie stroną WWW

Możliwość złożenia zamówienia on-line
+ obsługa zamówienia internetowego

Tworzenie produktów
+ automatyczna wycena

Panel klienta

Płatności on-line

Płatności terminowe

Statystyki / analiza

System faktur

Panel administracyjny
CMS

Panel grafika

Programy lojalnościowe

Newslettery / mailingi

Pozycjonowanie serwisu

Integracja z wybranymi
kurierami

Katalog iwarePrint
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Podstawowe funkcjonalności m. E-commerce:
Sprzedaż przez internet
Sklep internetowy dla branży reklamowej
i poligraficznej.

Zintegrowany system CMS
Nieograniczone zarządzanie wyglądem
i treścią strony www.

Rozbudowane produkty
Definiowanie parametrów, cenników, opisów,
galerii zdjęć, szablonów.

Modyfikacja grafiki
Wygląd w oparciu o własny projekt lub darmowe skórki (2 responsywne do wyboru).

Zaawansowane wyceny
Możliwość stworzenia dowolnie skomplikowanej kalkulacji.

Panel Klienta
Historia i ponawianie zamówień. Zarządzanie wgranymi projektami.

Wgrywanie plików
Możliwość załączania plików do zleceń.

Płatności online
Natychmiastowe księgowanie wpłat na koncie drukarni (payU, paypal, Sofort, DotPay,
Trust Pay).

Płatności terminowe
Możliwość opłacania zamówienia w określonym terminie po zakończeniu realizacji.

Kurierzy
DPD, UPS, GLS, DHL, Paczkomaty, furgonetka.pl

Program lojalnościowy
Nagradzanie Klientów wymienialnymi punktami za dokonane zakupy.

Relacje B2B
Narzędzia do obsługi kluczowych Klientów.

Mailing
Obsługa newsletterów i kampanii mailingowych.

Pozycjonowanie
Kompletne wsparcie działań SEO.

Mierzenie konwersji
Nieograniczone możliwości umieszczania
kodów analitycznych.

Google Analytics
Integracja z Google analytics i Google
e-commerce.

Statystyki sprzedaży
Raporty sprzedaży drukarni, produktów,
Klientów, i wiele innych.

Grupy Klienckie
Grupowanie Klientów w celu nadania rabatu
lub wysyłania mailingów.

Produkty promocyjne
Tworzenie „szybkich” promocji np. dla określonego nakładu czy gramatury.

Faktury
Automatyczne fakturowanie realizowanych
zleceń.

Karta technologiczna
Wydruk karty technologicznej ze szczegółami zlecenia .

Katalog iwarePrint
Edycja 2021
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Powiadomienia mailowe
Automatyczna komunikacja z Klientem po
wystąpieniu określonych zdarzeń.

Zarządzanie sposobami dostawy
Możliwość definiowania dowolnych sposobów dostawy i rozliczeń.

Zamawianie kuriera
Integracja z firmami kurierskimi - zamówienie odbioru paczek z poziomu systemu.

Kalkulator kosztów dostawy
Możliwość wyliczenia ceny dostawy na podstawie wagi, podziału na paczki itp.

Grupowanie zamówień
Możliwość łączenia zamówień w paczki.

Opóźnienia
Lista zamówień po przekroczonym czasie
ostrzegawczym.

Reklamacje
Obsługa procesu reklamacji.

Komunikaty z drukarni
Informacje dla przełożonego o zaistniałych
zdarzeniach.

Rabaty
Na klienta, na grupę, od koszyka, od zamówień, rabaty na produkt, rabaty na zestaw
parametrów, kody na klienta, kody
na produkt, kody na element koszyka, kody
wysyłane po opłaceniu zamówienia.

Social media
Możliwość integracji z wszystkimi portalami
społecznościowymi.

Upload plików
Bezpośrednio z panelu sklepu.

Blokada sklepu
Możliwość zablokowania sklepu przed niezalogowanymi użytkownikami.

Opinie klientów
Klienci mogą wystawiać opinie o Twoim
sklepie.

Bezpłatne próbki
Możliwość zamawiania bezpłatnych próbek.

Własne formularze
Tworzenie własnych formularzy z dowolnymi
polami.

API
Dostęp i operacje na obiektach w drukarni
internetowej takich jak m.in. zamówienia,
produkty, pliki klientów i użytkownicy.

Budowanie słowników
Możliwość przetłumaczenia sklepu dla klientów na dowolny język.

VIES
Możliwość sprzedawania w krajach UE
z zerową stawką VAT.

Różne stawki dla różnych produktów
Stawki Vat w oparciu o numery ISBN/ISSN.

Moduł rozszerzeń
Możliwość integracji z zewnętrznymi aplikacjami.
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Moduł

podzlecania
ponad 600 produktów do wyboru
Moduł Podzlecania przeznaczony jest dla tych drukarni i agencji
reklamowych oraz ich partnerów biznesowych, które outsourcują
procesy produkcyjne, a także dla tych, którzy współpracują lub chcieliby
współpracować z innymi drukarniami oferując ich produkty na swoim
portalu, jako własne, i odwrotnie.
To rozwiązanie dla agencji oraz drukarni, które chcą zwiększyć zakres usług
bez konieczności inwestowania w nowe maszyny

Udostępnianie własnych
produktów innym

Zaciąganie produktów
od innych na swój sklep
on-line

Automatyzacja
podzlecania druków
i gadżetów

Dropshipping

Porządkuje czas obsługi
zleceń realizowanych
u podwykonawców

Automatyzacja całego procesu
outsourcingu produkcji

Outsourcing

www.podzlecdruk.pl
Baza drukarni stale aktualizowana: http://podzlecdruk.pl/lista-drukarni
Katalog iwarePrint
Edycja 2021
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Jak to działa
Udostępniasz swoje produkty

1.

2.

Uruchamiasz sklep
on-line na stronie
iwareprint.pl

3.

4.

Drukarnia / Agencja reklamowa
Podzleca Ci usługę druku,
zbiera zamówienia,
Ty realizujesz druk
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Tworzysz i Udostępniasz
własne produkty innym
Drukarniom / Agencjom
reklamowym
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Wysyłasz
w imieniu Klienta,
zarabiasz drukując
u siebie

Jak to działa
Podzlecasz produkty od innych

1.

Uruchamiasz sklep
on-line na stronie
iwareprint.pl

3.

Zbierasz zamówienia,
sprzedajesz produkty
jako własne, które realizuje
Drukarnia / Agencja
Udostępniająca

2.

Zaciągsz produkty
od innych Drukarni
/ Agencji reklamowych

4.

Wysyłkę
z Twoimi danymi
realizuje Drukarnia
/ Agencja Udostępniająca

Podstawowe funkcjonalności m. Podzlecanie:
Udostępnianie produktów
Produkty z własnej oferty można udostępnić
innym drukarnią, agencją.

Sposób akceptacji udostępnionych
produktów
Decyduje udostępniający. Z potwierdzeniem
(mailowym) lub bez potwierdzenia.

Ustawienie domyślnych rabatów
dla zainteresowanych
Domyślny rabat dla wszystkich.

Ustawienie indywidualnych rabatów
Możliwość ustawienia indywidualnych
rabatów.

Podzlecanie produktów
Możliwość podzlecenia każdego produktu.
Klient zawsze widzi aktualne cenniki.

Możliwość ustawienia kwoty bazowej
takiej samej jak u podwykonawcy
Możliwe

Możliwość ustawienia innej kwoty
bazowej
Możliwe

Możliwe ustawienia: Marża procentowa
Tj. marża produktu względem ceny bazowej.

Możliwe ustawienia: Marża dodawana
Tj. marża kwotowa dodawana do produktu.

Możliwe ustawienia: Modyfikator czasu
realizacji - procentowy
Tj. procentowe zwiększenie czasu realizacji
względem.

Płatności terminowe
(domyślny termin płatności)
Możliwość ustawienia płatności terminowych dla danego produktu i kontrahenta.

Ustawienia dostawy
Możliwość wyboru rodzaju wysyłki w koszyku takiej samej jak u podwykonawcy.

Etykiety przewozowe
Etykiety generowane z danymi Podzlecającego.

Przekazywanie zamówienia na produkcję
Automatyczne lub ręczne.

Opłacenie zamówienia względem
Udostępniającego
Płatności on-line, płatności tradycyjne.

Preflilght
Pliki wgrywane przez klienta są widoczne
zarówno w panelu podzlecającego jak
i podwykonawcy.

Komentarze do plików i zmiany statusów
przez obie strony
Widoczne dla klienta (w panelu klienta)
oraz w panelach administracyjnych w sekcji
preflight i managerze plików.

Statusy produkcyjne
Statusy produkcyjne zmienia podwykonawca, zgodnie z ustawieniami w swoim
systemie.

Wysyłanie komentarzy między podzlecającym i podwykonawcą
Możliwe

Wysyłka
Etykiety przewozowe generuje Podwykonawca z właściwymi danymi Podzlecającego.

Wykluczenia parametrów, nakładów
Możliwe.

Katalog iwarePrint
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Moduł

produkcja
Moduł pozwalający na zarządzanie procesem produkcyjnym poprzez tworzenie szczegółowych pod-statusów w statusie głównym „W druku” (występującym w module e-commerce). Jak również stworzenie kont pracowniczych i delegowanie poszczególnych osób do obsługi pod-statusów.
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Zarządzanie produkcją

Tworzenie dowolnej
ilości kont pracowniczych

Panel pracownika
produkcyjnego

Panel księgowej

Tworzenie statusów
produkcyjnych

Analiza procesów
produkcyjnych

Kontrola obciążenia
pracy

Rozbudowana Karta
technologiczna

Stany magazynowe

Kody QR
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Podstawowe funkcjonalności m. Produkcja:
Zarządzanie produkcją
System nadzoru nad zleceniami
i pracownikami.

Obieg zlecenia
Pełen nadzór nad przebiegiem realizacji
zamówień.

Statusy zamówień
Możliwość tworzenia dowolnej ilości pod-statusów odpowiadającym odpowiednim
procesom w drukarni.

Panel pracownika
Pracownik posiada stały podgląd do aktualnie realizowanych zadań.

Panel grafika
Pracownik posiada stały podgląd do aktualnie przesyłanie plików graficznych (dostępny
również w w. e-commerce)

Panel Księgowej
Zarządzanie fakturami i rozliczeniami.

Panel wysyłki
Specjalny ekran ułatwiający pracę logistyków.

Obłożenie pracowników
Ilość zadań przyporządkowana poszczególnym stanowiskom i osobom.

Historia pracy
Wgląd w ilość i czas wykonywanych zadań
przez pracowników.

Kolejka zadań
Uporządkowana, modyfikowalna lista kolejnych zadań pracowników.

Kontrola produkcji
Zaawansowane mechanizmy kontroli
przebiegu realizowanych zadań.

Poziomy uprawnień
Przydzielanie dostępu określonym pracownikom do wybranych funkcji systemu.

Receptury produkcji
Każdy produkt jest realizowany według
odrębnego scenariusza.

Stany magazynowe
Występują

Kody QR, kody kreskowe
Możliwa zmiana statusów produkcyjnych za
pomocą kodów.

Katalog iwarePrint
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Moduł

handlowiec
Nowoczesny CRM przeznaczony dla przedstawicieli handlowych firm
z branży poligraficznej oraz ich kadry zarządzającej.
Dzięki modułowi, handlowiec, ma wszystkie niezbędne informacje
w jednym miejscu, nie tracąc czasu na ich pozyskiwanie.
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Indywidualny Panel
handlowca

Tworzenie
i klonowanie ofert

Tworzenie niestandardowych
produktów

Dołączanie usług
dodatkowych

Dodawanie klientów

Kalendarz

Lista To-Do

Integracja z pocztą
e-mail

Nadawanie rabatów

Analiza porównawcza
pracy handlowca

Skuteczność docierania
z ich ofertą
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Podstawowe funkcjonalności m. Handlowiec:
Tworzenie ofert handlowych
Tworzenie ofert handlowych, przeglądanie
historii ofert i sprzedaży.

Tworzenie ofert z produktów
niestandardowych
Możliwość tworzenia „Produktu niestandardowego” za pomocą wpisywanych parametrów tekstowych.

Sprzedaż i prowizja
Sprzedaż i prowizja z ostatnich 30 dni dla
drukarni i handlowców.

Rabaty i prowizja
Przejrzysty system rabatów i prowizji (drukarni i handlowca).

Dodawanie Klientów
Dodawanie Klientów i przypisywanie
Klientów do handlowca. Lista klientów
i ich niezbędnych danych.

Skrzynka pocztowa
Integracja ze skrzynką pocztową handlowca.

Kalendarz
Kalendarz przypominający o zdarzeniach.

Zadania / Notatki
Lista zadań („to-do”), notatki.

Statystyki
Rozbudowane statystyki, statystyki porównawcze Handlowców.

Powielanie ofert
Możliwość klonowania stworzonych ofert.

Skuteczność handlowa
Oceny faktycznej skuteczności danego handlowca, oraz jego udział w sprzedaży.

Szczegółowe informacje o pracy
Handlowców
Informacja o rabatach, prowizjach, ilościach
wysyłanych ofert i sfinalizowanych
transakcji.

Panel handlowca
Każdy z Handlowców ma dostęp do swojego Panelu.

Katalog iwarePrint
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Moduł

reseller
- multidrukarnia
Moduł umożliwia stworzenie dowolnej ilości drukarni pod różnymi brandami
z różną szatą graficzną, inną grupą docelową i przede wszystkim z inną ofertą.
Każda z tych drukarni jest połączona z drukarnią matką (moduł e-commerce)
i to drukarnia matka realizuje wszystkie zamówienia.
W cenie modułu klient otrzymuje możliwość stworzenia dowolnej liczby resellerów na subdomenie i jednego na domenie osobnej. Koszt każdego dodatkowego resellera na osobnej domenie to 250,00 zł/m-c.
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Tworzenie dodatkowych
sklepów

Sprzedaż zagraniczna

Sprzedaż w różnej
walucie

Sklep dla zaprzyjaźnionej
agencji

System dla korporacji do
współpracy

System dla klientów
portali aukcyjnych

Wszystkie dane
w jednym miejscu

Produkty zaciągane
z drukarni „matki”
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Podstawowe funkcjonalności m. Reseller - Multidrukarnia:
Dowolna liczba drukarni
Możliwość sprzedaży pod wieloma niezależnymi markami.

Różna szata graficzna
Wygląd w oparciu o własny projekt lub
darmowe skórki (2 do wyboru).

Automatyczne kopiowanie na multi
drukarnię
Artykułów, boksów, banerów, danych oraz
produktów z drukarni matki.

Połączenie z drukarnią – matką
Każda ze sklepów jest połączony z drukarnią
matką i to drukarnia matka realizuje wszystkie zamówienia.

Płatności
Klient płaci do resellera. Na koniec miesiąca
następuje podsumowanie sprzedaży (prze-fakturowanie).

Płatności przez internet
Możliwe. Wymagane osobne konto.

Wielojęzyczność
Możliwość sprzedaży usług w różnych
krajach i różnych walutach.

Sposób towarowania produktów
w resellerze – sposób DOWOLNY
Produkt w resellerze będzie posiadał swój
osobny sposób towarowania, a tym samym
dowolność w ustalaniu cen (np. za pomocą
innego kalkulatora).

Sposób towarowania produktów w resellerze – sposób TYLKO RESELLER
Ceny produktu w resellerze zostaną pobrane
z głównej drukarni, jednak można je modyfikować (zmniejszać lub zwiększać) poprzez
mnożnik ceny, który mnoży cenę produktu w
danej konfiguracji przez rzeczony modyfikator, wyliczając koszt końcowy.

Katalog iwarePrint
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Moduł

preflight
Moduł umożliwia automatyczne sprawdzanie plików przesyłanych przez
Klientów. Użytkownik po wgraniu plików otrzymuje zwrotna informację
o wynikach weryfikacji, z adnotacją co należy w przesłanym pliku poprawić.
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Rozmiar pliku

DPI

Ilość stron

Możliwość integracji
z zewnętrznymi narzędziami

Katalog iwarePrint
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Spady

CMYK

Podstawowe funkcjonalności m. Preflight:
Sprawdzanie poprawności plików
Bezobsługowe sprawdzenie poprawności
plików powiązanych z zamówieniem.

Panel grafika
Preflight powiązany z panelem grafika.

Preflight automatyczny sprawdza
Pliki o rozszerzeniu jpg, gif i pdf.

DPI
Sprawdzane jest w taki sposób, że z pdf wyciągane są wszystkie obrazki rastrowe i dla
każdego z osobna jest liczone jest dpi, jeśli
jest za niskie użytkownik otrzyma komunikat.

Spady
W systemie ustawiamy interesujące nas
spady dla każdego produktu oddzielnie.

CMYK
System sprawdza czy kolory w danym
projekcie zapisane są w przestrzenie barwnej
CMYK.

Ilość stron
System sprawdza ilość stron wg ustawień
zapisanych w parametrze w danym produkcie.

Rozmiar plików
w systemie ustawiona jest tolerancja wymiarów mała, średnia, duża, bardzo duża . Gdy w systemie wymagany jest rozmiar 90×50 a klient wgra np. 91×51 to system przy ustawionej tolerancji
nie odrzuci plików.
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Moduł

kreator
Moduł pozwalający na tworzenie za pomocą kreatorów wydruku
projektów graficznych. Koszt 500,00 zł /mc. Szczegóły u przedstawiciela.
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Wizytówki

Plakaty

Ulotki

Foto kalendarze

Foto Książek

Foto Albumy

Opakowania

Naklejki

Branding

Skarpetki

Kubki, flagi
i wiele innych!
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Moduł

rozszerzeń
Dodatki do systemu, oferujące nowe funkcjonalności, które po włączeniu są
do pełnej dyspozycji w systemie. Część zainstalowana jest wewnątrz
w systemie jako integracje a część w Module Rozszerzeń w systemie.

Płatne

Bezpłatne

Katalog iwarePrint
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Jak uruchomić
Pakiet startowy?
1

2

Klikasz button poniżej i to się dzieje.
System uruchamia się automatycznie
i w krótce możesz zacząć działać.

26

Katalog iwarePrint
Edycja 2021

3

Wchodzisz na
https://creator.iwareprint.pl

Wpisujesz dane pomocne w dalszym procesie
zakładania drukarni / sklepu.

Skonfiguruj system w 3 szybkich krokach.
Mając uruchomioną drukarnię dokonaj szybkiej konfiguracji, która zajmie nie
więcej niż 5 min. Dzięki temu systemem będziesz mógł zarządzać
z Panelu Administracyjnego i E-sklepu.
4a*

Wybierz skórkę graficzną,
którą będziesz mógł
dowolnie modyfikować.

100% Responsywny
layout
wszystkie urządzenia
mobilne

4b

4b

4a*

Wygląd layoutu można edytować w udostępnionych w systemie szablonach edycji layoutu (pliki CSS, HTML).
Ścieżka dostępu: CMS - Szablony drukarni - Edytuj. Aby edycja była możliwa,
należy stworzyć nowy szablon (oparty na którymś z 2 bazowych).

Określ, które produkty
chcesz mieć przez nas
wstępnie zatowarowane.

Szybka konfiguracja przeprowadzi Cię
krok po kroku przez rozstawienie
całego systemu.

Katalog
KatalogiwarePrint
iwarePrint
Edycja
Edycja2021
2021

27

Jak wystartować z wdrożeniem
- Przewodnik techniczny
+ Tickety Systemowe
Przewodnik techniczny po systemie - w PDF
Uruchamiając system dostajesz najbardziej aktualny Przewodnik Techniczny po systemie IwarePrint. Niezbędnik, który przeprowadzi
Cię przez cały proces uruchamiania systemu krok po kroku. Przewodnik dostajesz na adres e-mail z, którego utworzyłeś system do
testów.

Tickety systemowe (Ticket Tracking)
Na wszelkie pytania techniczne (po uruchomieniu systemu) odpowie nasz dział HelpDesk za pomocą „Ticket Tracking” w systemie.
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A

Jeśli masz pytania techniczne wyślij Ticketa. Wybierając odpowiednią
Kategorię / Tytuł i Wpisując Treść.
Podczas tworzenia zapytania możesz automatycznie otrzymać podpowiedź dotyczącą poruszanego przez Ciebie problemu. Jeśli nie, nasz
Helpdesk na bieżąco odpowiada na zgłoszone zapytania.

B

C

Umów się na spotkanie ON-LINE
z działem HELPDESK

https://calendly.com/iware-print-sprzedaz/
helpdesk-poznaj-wybrana-funkcjonalnosc-w-systemie

Katalog iwarePrint
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help.iwareprint.pl
- Instrukcje techniczne
/ Tutoriale video
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Instrukcje Techniczne
i Tutoriale Video

Najczęściej zadawane
Pytania - FAQ

Aktualizacje
Systemowe

Materiały
do pobrania

IwarePrint Helpdesk to przede wszystkim miejsce
w którym znajdziesz szereg filmów, tutoriali,
instruktaży, porad i cennych wskazówek w konfiguracji i rozwoju produktu. Cenna baza informacji
pozwoli na niezakłuconą pracę Twojego systemu.
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Spotkania on-line
z działem sprzedaży

Wybierz datę i czas spotkania online i ...do usłyszenia :)
Jesteśmy przekonani, że Twoje wątpliwości
zostaną rozwiane natychmiastowo.
https://calendly.com/iware-print-sprzedaz
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Webinaria w iwarePrint
Cykliczne spotkania
on-line z naszymi przedstawicielami.

Dowiedz się jakie
wprowadziliśmy
nowości

Poznaj moduły
iwarePrint

Obejrzyj
wcześniejsze
wydarzenia

webinaria.iwareprint.pl
Najnowsze webinar zawsze dostępny na webinaria.iwareprint.pl

Katalog
KatalogiwarePrint
iwarePrint
Edycja
Edycja2021
2021
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Lista wdrożeniowa
+ grupa na Slack
Głosuj na wdrożenia i decyduj, które wdrożenie wejdzie do realizacji jako pierwsze. Lista
wdrożeń pod głosowanie dostępna z Panelu Administracyjnego. Ilość głosów zależna
od ilości posiadanych modułów. Masz realny wpływ na rozwój systemu.

Grupa iwarePrint
na Slack
Grupa dyskusyjna dla wszystkich
klientów. Grupa służy konsultacją
technicznym dla nadchodzących
wdrożeń w systemie.
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Konferencja
Podzlecania
druku
Już wkrótce!
konferencja.podzlecdruk.pl
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Poznaj naszych Klientów

...i wielu, wielu innych.
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Na jakich rynkach działa
iwarePrint?

Ponad

150 klientów
z samej Polski
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Zwięźle
i konkretnie
Blog iwarePrint
blog.iwareprint.pl
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-50%
do

Program
lojalnościowy

Pozyskaj partnerów
do współpracy, płać mniej
za system:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

klient

klientów

klientów

klientów

klientów

klientów

klientów

klientów

klientów

klientów

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Dodatkowo za każdego nowego Klienta otrzymasz 1 pkt do Listy Wdrożeniowej (przypisany na stałe).
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Uruchom iwarePrint już dziś!
Run iwarePrint today!

https://iwareprint.pl/
https://iwareprint.eu/
https://iwareprint.com/
https://iwareprint.de/

