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Kreski jest polską firmą założoną w 
2004 roku.  Zajmujemy się sprzedażą, 
serwisem oraz obsługą sprzętu  i opro-

gramowania do automatycznej identyfi-
kacji (Auto ID).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu          
w rozwiązaniach Auto ID potrafimy zapew-

nić usługi najwyższej jakości, gwarantujące 
rozwój Państwa Firmy i zwrot poniesionych 
kosztów. 

Nasz zespół tworzą kompetentni i do-

świadczeni specjaliści, którzy wciąż pod-

noszą swoje kwalifikacje. Aby wyjść na-

przeciw oczekiwaniom naszych klientów 
nieustannie obserwujemy i badamy rynek 
oraz śledzimy światowe trendy w dziedzi-
nie rozwoju nowych technologii.

Jako jedna z niewielu firm w Polsce 
jesteśmy autoryzowanym serwisem 
marki Zebra (posiadamy status ZASP 
– Zebra Authorized Service Provider).

Działamy po to, aby nasi klienci mogli 
wciąż podnosić jakość swoich usług i być 
liderami w swoich branżach. 

Nasi specjaliści wspierają i pomagają 
klientom w doborze optymalnych rozwią-

zań, których potrzeby dyktują dynamicz-

nie zmieniające się wymagania rynku.  

Każdego klienta 
traktujemy indywidualnie 

i każdy klient 
jest dla nas najważniejszy

Firma Kreski z powodzeniem wdraża 
rozwiązania w oparciu o kody kreskowe 
w różnych branżach:

Dystrybucja, transport, spedycja, logi-
styka, branża spożywcza, FMCG, handel 
detaliczny, sprzedaż hurtowa, produkcja, 
przemysł, administracja, finanse, służba 
zdrowia, branża motoryzacyjna, branża 
farmaceutyczna, usługi i inne.

Magazyny

Sklepy

Produkcja

Automatyzacja pracy

pracowników mobilnych

Czym zajmuje się firma Kreski



Oferta firmy Kreski
Stawiamy na kompleksowość. Świadczymy usługi doradcze dotyczące rozwiązań Auto ID. Analizujemy i definiu-

jemy potrzeby każdego klienta.  Zaproponujemy odpowiedni sprzęt, który skonfigurujemy  i oprogramowanie, które 
wdrożymy. Zapewnimy wsparcie techniczne i serwis. 

Stawiamy na jakość i renomowanych producentów. Oferujemy m. in:

 czytniki kodów kreskowych - Zebra, Intermec, Datalogic, Honeywell, Unitech

 drukarki etykiet - Zebra, Citizen, Datamax, Printronix, Intermec, Sato, Honeywell 

                drukarki etykiet kolorowych - Epson

                drukarki kart - Zebra, Datacard

 terminale przenośne - Zebra, Intermec, Datalogic, Honeywell, Unitech

 komputery wózkowe  – Zebra, Advantech, Honeywell, DLoG, Aaeon

 weryfikatory kodów kreskowych – Axicon, Printronix, Microscan

 komputery przemysłowe firmy Advantech, Panasonic, Getac, Aaeon

 RFID - Zebra, Intermec, Nordic ID, Unitech 

 tablety przemysłowe - Panasonic, Getac, Xplore, Zebra, Aaeon

                infrastruktura sieci radiowych - Extreme Network, Cisco, Aruba

                okablowanie teleinformatyczne 

 podstawowe edytory etykiet oraz edytory klasy ”Automation” - Nice Label, Bartender, Zebra Designer, CodeSoft 

po



Czytniki (skanery) kodów kreskowych to urządzenia          
do odczytywania kodów kreskowych.

Pomożemy Państwa Firmie wybrać, wdrożyć 
i serwisować czytniki!

 Z urządzeń tych korzystają pracownicy firm, w których 
stosowana jest identyfikacja danych, np.: pracownicy maga-

zynów, przedsiębiorstw przemysłowych, handlu, administra-

cji. Oferujemy czytniki kodów kreskowych takich firm, jak: 
Motorola/Symbol, Intermec, Datalogic, Honeywell, Socket.

Czytniki kodów kreskowych

Drukarki  etykiet mają szerokie zastosowanie m.in. w magazy-

nach, w produkcji, w wykonywaniu zadań przez pracowników tere-

nowych (handlowców, serwisantów, kurierów). Jesteśmy po to, aby 
doradzić Państwa Firmie w wyborze odpowiedniego urządzenia. 

Wydruk kodów kreskowych, grafik, treści na etykietach
samoprzylepnych nigdy nie był tak prosty!

Drukarki etykiet
Oferujemy sprzęt i oprogramowanie najlepszych świato-

wych producentów – Zebra, Citizen, Datamax, Printronix, In-

termec. Uwzględniając specyfikę działalności danego przed-

siębiorstwa, rekomendujemy  drukarki: 

•    biurowe
•    przemysłowe i półprzemysłowe
•    przenośne (mobilne)

Terminale kodów kreskowych
Terminale przenośne (ręczne, mobilne) to urządzenia 

do skanowania, edycji oraz przesyłania informacji. Wyko-

rzystywane są w wielu branżach. Są trwałe, ergonomiczne, 
lekkie, odporne na upadki, wstrząsy, działanie wody i kurzu. 
Doskonale sprawdzają się w pracy w terenie. Urządzenia te 
stosowane są min. w gospodarce magazynowej, przez przed-

stawicieli handlowych, firmy kurierskie oraz serwisantów. W 
naszej ofercie mamy terminale przenośne następującyh firm: 
Motorola/Symbol, Intermec, Datalogic, Honeywell, Psion

 

Dzięki  terminalom przenośnym, Państwa Firma może 
usprawnić takie procesy, jak: 

 przyjmowanie i porządkowanie zamówień, 
 gromadzenie danych,
 kompletacja,
 weryfikacja,
 kontrola cen, 
 wprowadzanie dostaw  towaru do magazynu, 
 inwentaryzacja
 wydanie towaru

Realizujemy nietypowe projekty łącząc wiedzę z 
branży automatyki z informatyką.

  Aplikatory służące do naklejania etykiet na pojedyn-

czych produktach, pudełkach, opakowaniach zbiorczych oraz 
paletach

Automatyka

Szkolenia z zakresu eksploatacji drukarek oraz terminali kodów kreskowych

Zapewnimy  Państwa Firmie profesjonalne szkolenie z wykorzystania drukarek i terminali kodów kreskowych oraz 
zarządzania siecią radiową. Właściwa eksploatacja i konserwacja urządzeń znacząco wydłuża ich żywotność.

        Integracja z silnikami drukującymi

        Manipulacja produktem w ciągach technologicznych
     

Proponujemy Pańswu etykieciarki i aplikatory etykiet włoskiej firmy Altech. Do produkcji etykieciarek używane są 
najwyższej jakości materiały: stopy o dużej wytrzymałości, elementy łączeniowe ze stali nierdzewnej, komponenty elek-

troniczne i pneumatyczne o  wysokiej niezawodności (dostarczane przez renomowanych producentów).



Weryfikatory kodów kreskowych 

Weryfikatory kodów kreskowych to urządzenia, któ-

re uniemożliwiają wydrukowanie nieczytelnych etykiet. 
Służą do sprawdzania poprawności wydrukowanego 
kodu kreskowego oraz jego zgodności ze standardami.  
Oferujemy szkolenia z interpretacji wyników analiz weryfikatora!                                                                                                                            
                                                                                           

Doradzimy najlepszy sprzęt odpowiadający wymogom 
Państwa firmy! 

Sprzęt używany (np. terminale, drukarki)

Przy wymianie sprzętu na nowszy, pomożemy w pozbyciu się lub zmniejszeniu ilości używanych urządzeń. 
Z przyjemnością odkupimy je od Państwa.

Toughbooki i Toughpady marki Panasonic to urządzenia 
super wytrzymałe, przystosowane do pracy w trudnym śro-

dowisku. Świetnie sprawdzają się zarówno w biurze jak i w 
terenie.

Dla usprawnienia pracy Państwa firmy rekomendujemy:
       Absolutnie niezawodne, odporne na pył i wodę oraz 

zabezpieczone przed wstrząsami Toughbooki serii Fully 
Ruggedized. Obudowa wzmacniana stopem magnezu za-

pewnia maksymalną ochronę delikatnych elementów.
     Notebooki serii Semi Ruggedized, będące połącze-

niem najwyższej trwałości i elegancji.

  Wydajne i przystosowane do pracy w ekstremalnych 
warunkach Toughpady. Sprawdzają się w branżach takich 
jak jak lotnictwo, budownictwo, sprzedaż  oraz sektor pu-

bliczny. Spełniają tak samo rygorystyczne normy jak To-

ughbooki i są o wiele bardziej wytrzymałe od zwykłych 
tabletów. 

  Komputery wbudowane, posiadające zdolność integracji z 
monitorami. Mogą pracować w bardzo wysokich i niskich tem-

peraturach.

   

  switche              access pointy              acces porty             anteny                
  oprogramowanie do zarządzania oraz zabezpieczania sieci radiowych i LAN

 

Infrastruktura sieci radiowych i LAN

Komputery przemysłowe

Przedstawiamy urządzenia marki Advantech i Panasonic 
– liderów w dziedzinie nowoczesnych technologii. 

Komputery przemysłowe Advantech znajdują zastoso-

wanie w trudnych warunkach przemysłowych takich jak np. 
produkcja, handel detaliczny, stanowiska samoobsługowe, 
służba zdrowia

Dla wsparcia procesów zachodzących w Państwa Firmie 
rekomendujemy:

 komputery panelowe
 monitory i wyświetlacze przemysłowe
 mobilne komputery przemysłowe
 interaktywne terminale samoobsługowe w magazy-

nach

   

   Proponowane przez nas rozwiązania charakteryzuje niezawodność oraz wysokie bezpieczeństwo danych, spełniające 
standardy NATO.  Oferujemy elementy infrastruktury radiowej firm Extreme Networks, Cisco, Aruba:

 W naszej ofercie znajdą Państwo także komputery 
przeznaczone do mocowania na wózkach widłowych 
renomowanych firm takich jak Motorola/Symbol, Advantech, 
Honeywell czy DLoG. Charakteryzują się one większą 
odpornością na wstrząsy, wilgoć i niską temperaturę. Są 
bardziej ergonomiczne i wydajne niż terminale ręczne.

Komputery wózkowe



   Oferujemy różnego rodzaju materiały eksploatacyjne firm
Armor, Zebra, Avery Dennison: etykiety, taśmy barwiące, karty.

Dostarczymy Państwa Firmie etykiety
w oczekiwanych rozmiarach i kształtach!      

    Oferujemy nie tylko sprzęt usprawniający pracę w Państwa
Firmie, ale także szeroki wybór akcesoriów zarówno oryginal-
nych jak i generycznych produkowanych przez firmę GTS.
    baterie do terminali przenośnych,
    przenośnych drukarek etykiet, skanerów

Materiały eksploatacyjne: etykiety, taśmy barwiące, karty plastikowe

Akcesoria

   Oprogramowanie do wydruku etykiet pozwoli 
błyskawiczne i w łatwy sposób zaprojektować 
różnorodne formy graficzne oraz kody kreskowe. 
Możliwość integracji z wieloma systemami 
nadrzędnymi jednocześnie.
 
Zaproponujemy Państwa Firmie odpowiedni 
program do projektowania i drukowania etykiet! 

Aplikacje dedykowane. Projektujemy rozwiązania na specjalne 
potrzeby klienta. W zależności od oczekiwań, tworzymy 
rozwiązania wspierające pracowników mobilnych (serwisanci,firmy 
kurierskie) czy wspomagające proces inwentaryzacji. 

Piszemy oprogramowanie w celu eliminowania
problemów Państwa firmy.

Wyprodukowane są one z najwyższej jakości materiałów
przez renomowanych producentów. Na specjalne życznie 
możemy wykonać etykiety z kolorowym nadrukiem. Doradzimy 
dobór odpowiednich materiałów, tak aby zapewnić najlepszą 
jakośćwydruku. Gwarantujemy ekspresowe dostawy.

doki transmisyjne do terminali
kable komunikacyjne do skanerów, terminali i drukarek
futerały
głowice termiczne do drukarek

Oprogramowanie

RFID (Radio-frequency identification)

   RFID to technologia zdalnego odczytu, możliwa dzięki ta-

gom umiejscowionym w etykietach, pojemnikach, paletach 
lub kartach. 

Techonolgia RFID usprawni funkcjonowanie Państwa
Firmy, ułatwi nadzór, kontrolę i przejrzystość danych!

Pozwala na śledzenie przepływu towarów, środków trwa-

łych oraz oznaczanie lokalizacji magazynowych.  Nasze roz-

wiązania oparte są na produktach firm:  Intermec, Printro-

nix, Motorola/Symbol i Zebra. Technologia RFID doskonale 
sprawdza się w wojsku, handlu, produkcji, magazynach, czy 
w bibliotekach.

 

 

Zdalne zarządzanie i helpdesk dla urządzeń mobilnych

   SOTI MobiControl to konsola pozwalająca na zarządzanie 
urządzeniami mobilnymi. Charakteryzuje się wysokim pozio-

mem bezpieczeństwa i możliwością śledzenia urządzeń w 
każdym środowisku i w każdym rodzaju sieci. 

Dostarczamy nowoczesne narzędzia do zdalnego 
zarządzania oraz pomagamy we wdrożeniach.
SOTI MobiAssist to aplikacja usprawniająca i zwiększająca 

bezpieczeństwo pracy urządzeń mobilnych i komputerów 
stacjonarnych. System oferuje zdalne wsparcie i rozwią-

zywanie w czasie rzeczywistym problemów z jakimi bory-

kają się użytkownicy.

Weryfikacja wizyjna
  Świadczymy usługi w zakresie aplikacji systemów wizyjnych w przemyśle, w tym również w technologii 3D. Jednym  
z najczęstszych zastosowań systemów   wizyjnych jest inspekcja produktów, takich jak mikroprocesory, samochody, żywność czy 
środki farmaceutyczne. 



Audyt sieci radiowych

Znakowanie magazynów

Serwis

Wypożyczanie sprzętu na inwentaryzację

Wydruk etykiet

W zakresie sieci radiowych zapewniamy: 
  rozwiązywanie problemów związanych

z propagacją fal radiowych
  analizę widma

  wykonywanie pomiaru propagacji fal radiowych
  konfigurację sieci radiowych
  szkolenia
  projektujemy sieci LAN i WiFi

   Bardzo ważnym elementem w poprawnym i sprawnym 
funkcjonowaniu każdego magazynu jest:

  odpowiednie oznakowanie etykietami regałów
magazynowych

  oznakowanie ,,pól odkładczych” w magazynach
  oznakowanie za pomocą RFID palet, pól odkładczych,

urządzeń mobilnych, środków trwałych
   Pomożemy Państwa Firmie w wyborze systemu znakowania 
magazynu, który zapewni jak największą efektywność pracy 
magazynierów. Wykorzystujemy etykiety, folie oraz materiały 
specjalistyczne najwyższej jakości renomowanych producentów

  Stworzymy lub pomożemy stworzyć plan magazynu i pól, 
które należy oznaczyć

  Dobierzemy odpowiedni system i materiały do znakowania 
(etykiety oraz tablice różnego rodzaju i wielkości, strukturę 
oznaczeń, rodzaj kodu kreskowego)

  Wydrukujemy i oznaczymy magazyn etykietami właściwymi 
dla danego środowiska

  Wdrożymy system znakowania lub będziemy nadzorować 
proces montażu oznaczeń

Znakowanie oznacza nowoczesny i efektywnie 
zarządzany magazyn w Państwa Firmie!

  Każde przedsiębiorstwo, które wykorzystuje urządzenia
Auto ID wie, że do uzyskania efektów niezbędny jest 
sprawny i doskonałej jakości sprzęt. Nasi przeszkoleni 
pracownicy zapewnią Państwa Firmie obsługę, serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu następujących 
producentów: Zebra Technologies, Motorola/
Symbol Technologies, Intermec Technologies , itd.

W ramach indywidualnych umów serwisowych zapewniamy:
  naprawę urządzeń Auto ID

  gwarantowany czas reakcji i naprawy
  opiekę serwisową – profilaktyczne przeglądy

urządzeń w siedzibie klienta
  przeglądy okresowe drukarek kodów kreskowych
  helpdesk

 Ponadto, oferujemy także program serwisowy 
typu „Comprehensive Coverage”, który 
zapewnia szybką obsługę techniczną i 
bezpieczeństwo. Nasi pracownicy doradzą, który
kontrakt serwisowy będzie optymalny dla Państwa  Firmy.

   Inwentaryzacja jest szczególnym przedsięwzięciem w każdym przedsiębiorstwie. Wypożyczymy Państwa Firmie doskonały
i sprawdzony sprzęt do inwentaryzacji. Pomożemy w jego konfiguracji i dystrybucji.

   Czy Państwa Firma ma czas i pracowników, którzy mogą się zająć wyłącznie wydrukiem etykiet? A może potrzebują 
Państwo pilnie dużej ilości wydrukowanych etykiet? Jesteśmy gotowi zaprojektować, wydrukować i dostarczyć etykiety 
zgodnie z oczekiwaniami. Zlecenie naszej firmie wydruku etykiet, może zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

iBeacon
    Beacony to miniaturowe, niedrogie nadajniki Bluetooth umożliwiające namierzanie obiektów z dużą dokładnością. Proponujemy  
rozwiązania odpowiednie dla magazynów i sklepów.
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