
Stawianie na rozwój i innowacje jest w obecnych 
czasach jednym z kluczowych elementów przewagi
konkurencyjnej. Tam, gdzie inni tną koszty, firma 
KB Folie Polska je zwiększa w ramach realizowanej
strategii biznesowej.

KB Fo lie Pol ska jest w ab so lut nej awan gar dzie świa to wej i w wie -

lu dzie dzi nach fir ma prze ści ga swo ją kon ku ren cję, któ ra ist nie je za rów -

no na ryn ku eu ro pej skim, głów nie nie miec kim, jak i świa to wym – mó -

wił pod czas ubie gło rocz nej wi zy ty w no wo otwar tym Cen trum

Ba daw czo -Roz wo jo wym KB Fo lie Pol ska pre zy dent An drzej Du da. To

wła śnie ta pla ców ka jest chlu bą KB Fo lie, a obec nie do wi zy tó wek tej

in no wa cyj nej fir my do łą czył sys tem EyeC Pro ofi ler 600 DT. Zo stał on

nie daw no za in sta lo wa ny w fa bry ce fir my w Brze zi nach pod War sza -

wą, a o je go funk cjach i za le tach roz ma wia my z Ra fa łem Gą gał ką,

dy rek to rem pro duk cji w KB Fo lie Pol ska. 

Ja kie Jest za da nie sys te mu eyeC Pro ofi ler 600 dt w Pań stwa 

fir mie i Czy sys tem Je sPeł nia?

––––––––––

ra fał Gą gał ka: Uży wa my go przede wszyst kim do kon tro li me -

ry to rycz nej dru ko wa nych fo lii. Sys tem po zwa la nam w bar dzo szyb -

ki spo sób po rów nać elek tro nicz ne da ne za ak cep to wa ne przez na sze -

go klien ta (w pli ku PDF) z od bit ką wy dru ko wa ną na na szych

ma szy nach. Wy kry wa też nie zgod no ści i wszel kie de fek ty, któ re mo -

gły po wstać na eta pie prze twa rza nia pli ków (RIP) lub w sa mym pro -

ce sie wy ko ny wa nia form czy cy lin drów dru ko wych.

za tem sPeł nia swo Je za da nie? 

––––––––––

r. G.: Na szym ce lem przy za ku pie te go roz wią za nia by ło skró ce -

nie cza su spraw dza nia ręcz ne go, przede wszyst kim czy ta nia tek stów

itp., przez la bo rant kę oraz wy eli mi no wa nie przy tej czyn no ści błę dów

ludz kich do ze ra. Już dziś mo gę po twier dzić, że sys tem cał ko wi cie

speł nia na sze ocze ki wa nia. Obec nie po sia da my dwa ta kie roz wią za -

nia w na szych dwóch za kła dach: w War sza wie i w Brze zi nach.

Pro szę wy mie nić trzy naJ waż nieJ sze za le ty sys te mu 

eyeC Pro ofi ler 600 dt.

––––––––––

r. G.: Szyb kość dzia ła nia, ła twość ob słu gi oraz moż li wość ra por -

tów w for mie elek tro nicz nej.

ZNACZENIE INWESTYCJI W NOWE TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU FIRMY
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Rafał Gągałka: Na przykładzie 
KB Folie Polska łatwo można zauważyć,
że inwestycja w nowe technologie nie
tylko szybko się zwraca, ale również
podwyższa poziom bezpieczeństwa,
poprawia komfort pracy i prestiż firmy.
Ciągły rozwój i doskonalenie procesów
są konieczne dla rozwoju organizacji



Czy w obeC nyCh Cza saCh wy mie nio ne Ce Chy sPeł nia Ją 

wy ma ga nia klien tów oraz ryn ku?

––––––––––

r. G.: Na si klien ci ce nią so bie moż li wość otrzy ma nia ra por tu po -

twier dza ją ce go zgod ność me ry to rycz ną fo lii z za ak cep to wa ną przez

nich wer sją elek tro nicz ną. Czu ją się po pro stu pew niej si, wpro wa dza -

jąc na ry nek to war za pa ko wa ny w na szą fo lię. Je śli na to miast cho -

dzi o ry nek dru kar ski, czy to ro to gra wiu ry, czy flek so gra fii, wszy scy

wal czy my z cza sem. Czas na rzą du w nie któ rych przy pad kach skró -

ci li śmy o 20-30 mi nut tyl ko dzię ki te mu, że me ry to ry ka zo sta ła

spraw dzo na przy uży ciu sys te mu EyeC Pro ofi ler 600 DT. Dla przy kła -

du: dzię ki Pro ofi le ro wi pro ces spraw dza nia zaj mu je oko ło 2 mi nut 

– nie za leż nie od ilo ści tek stu, skom pli ko wa nia wzo ru itp. Na to miast

spraw dza nie ręcz ne ta kiej sa mej ilo ści tek stu zaj mu je la bo rant ce

w eks tre mal nych przy pad kach do 30 mi nut i jest na do da tek obar -

czo ne błę dem. 

28 mI nut...

28 mi nut ro bi na praw dę du żą róż ni cę. Po twier dza to Mar cin

We ksler, szef EyeC Pol ska, mó wiąc: Kie dy osiem lat te mu roz po czy -

na li śmy pro jekt wpro wa dze nia do Pol ski in spek cji wi zyj nej, wie dzie -

li śmy, że jej naj więk szą za le tą jest szyb kość dzia ła nia. Mu sia ło jed nak

mi nąć tro chę cza su, aby ko rzy ści wy ni ka ją ce z oszczęd no ści cza su do -

strze gli tak że użyt kow ni cy tych sys te mów. Dzi siaj więk szość klien tów

jest świa do mych moż li wo ści, ja kie ofe ru ją te roz wią za nia. 

Na prze strze ni kil ku lat po zy cja in spek cji wi zyj nej znacz nie się

zmie ni ła. Wcze śniej by ła ona uzna wa na za na rzę dzie mar ke tin go we,

a dziś jest nie zbęd nym ele men tem w ar se na le tech no lo gii, któ re 

po zwa la ją sku tecz nie, bły ska wicz nie i w po wta rzal ny spo sób kon-

tro lo wać zgod ność oraz ja kość ma te ria łów opa ko wa nio wych. Ma to

szcze gól ne zna cze nie w dzi siej szych cza sach, kie dy lu dzie pra cu ją

w sys te mie ro ta cyj nym i wy stę pu ją mniej sze ob sa dy na sta no wi s-

kach pra cow ni czych. CO VID po wo du je, że w fir mach, po mi mo sta łe -

go ob ło że nia, pra cu je znacz nie mniej osób niż za wsze. Na sze na rzę dzia

są sta le do stęp ne i go to we do pra cy – pod su mo wu je Mar cin We ksler. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy EyeC
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Marcin Weksler:
Kiedy rozpoczynaliśmy wprowadzenie
do Polski inspekcji wizyjnej, wiedzieliśmy,
że jej największą zaletą jest szybkość
działania. Musiało minąć trochę czasu,
aby korzyści z tego wynikające dostrzegli
także użytkownicy tych systemów

eyeC PrO OFI Ler 
w KB FO LIe POL sKA
––––––––––

W cią gu ostat nich dwóch lat za in sta lo wa -

ne zo sta ły dwa sys te my in spek cji wi zyj nej

EyeC Pro ofi ler 600 DT w KB Fo lie Pol ska: w za -

kła dzie w War sza wie oraz w Brze zi nach. Fir -

ma pro du ku je opa ko wa nia mięk kie za dru ko -

wa ne w tech no lo gii ro to gra wiu ry i flek so. 

Na przy kła dzie KB Fo lie Pol ska ła two

moż na za uwa żyć, że in we sty cja w no we tech -

no lo gie nie tyl ko szyb ko się zwra ca, ale rów -

nież pod wyż sza po ziom bez pie czeń stwa, po -

pra wia kom fort pra cy i pre stiż fir my. Cią gły

roz wój i do sko na le nie pro ce sów są ko niecz ne

dla roz wo ju or ga ni za cji. Obec nie, gdy ca ły

świat zma ga się z pan de mią ko ro na wi ru sa,

czę sto spra wy stra te gii roz wo ju scho dzą

na dru gi plan. Mu si my być świa do mi, że pan -

de mia kie dyś się skoń czy i ci, któ rzy dziś nie

opie ra ją swo jej stra te gii na roz wo ju i in we sty -

cjach w no we tech no lo gie, nie bę dą kon ku -

ren cyj ni w przy szło ści – mó wi Ra fał Gą gał ka,

dy rek tor pro duk cji w KB Fo lie Pol ska.

EYEC PROOFILER 600 DT 

W KBFOLIE POLSKA


