
Silniejsi 
razem

Świętujemy 30 lat innowacji w rozwiązaniach
do monitorowania i identyfikacji aktywów

TSC Printronix Auto ID wyruszyła w kolejny etap 
swojej podróży, która rozpoczęła się 30 lat temu. 
Poprzez połączenie naszych marek wzmocniliśmy 
nasze zespoły i klientów oraz poszerzyliśmy ich 
możliwości. Kiedy wszystkie ogniwa łańcucha są 
mocne, razem jesteśmy silniejsi.

Prezentacja firmy



Zakład produkcyjny TSC,
Miasto Wujie, Tajwan



30 lat
produkcji
Założona w 1991 roku

Dołączamy do naszych zespołów na całym świecie, aby świętować 30 lat jako 
światowej klasy producent drukarek etykiet do kodów kreskowych.

Dziś TSC Printronix Auto ID to cieszące się zaufaniem źródło rozwiązań do 
nadruków kodów kreskowych, proponujące jedną z najszerszych ofert wyrobów 
w branży. Klienci wybierają TSC Printronix Auto ID ze względu na niezawodne, 
wysokowydajne wyroby, niewiarygodną wartość i lokalne wsparcie.

W styczniu 1991 roku Arthur Wang, założyciel i prezes Taiwan Semiconductor, dostrzegł, że 
potrzebna jest niezawodna drukarka etykiet z kodami kreskowymi 
o niskim koszcie i wprowadził TSC do branży automatycznej identyfikacji 
i zbierania danych (AIDC). Wkrótce TSC rozpoczęła projektowanie i produkcję drukarek 
etykiet z kodami kreskowymi w zlokalizowanej na Tajwanie fabryce będącej własnością 
firmy. Trzy dekady później TSC Auto ID stała się wiodącym producentem i sprzedała ponad 
pięć milionów drukarek na całym świecie.

W 2016 roku TSC wzmocniła swoje moce poprzez nabycie mocarza klasy korporacyjnej, 
Printronix Auto ID. Firma wkroczyła w nową erę technologii druku, poszerzając ofertę o RFID, 
weryfikację kodów kreskowych oraz światowej klasy rozwiązania inżynieryjne. W 2019 roku 
TSC nabyła Diversified Labeling Solutions (DLS), jednego z największych przetwórców etykiet 
w Ameryce Północnej.
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TSC Auto ID to wiodący producent, 
który sprzedał ponad pięć milionów 
drukarek na całym świecie.



o naszej
firmie

Firma obejmuje dwie wiodące w branży marki, TSC i Printronix Auto ID, 
i ma łącznie ponad 65 lat doświadczenia w branży, silne inżynieryjne 
wsparcie dla sprzedaży lokalnej oraz lata ciągłych inwestycji 
w opracowywanie nowych wyrobów. TSC Printronix Auto ID potrafi szybko 
dostosowywać rozwiązania, aby spełnić potrzeby swoich klientów, od 
małych przedsiębiorstw po firmy z rankingu Fortune 500.

Oferta TSC Auto ID obejmuje przyjazne cenowo drukarki nabiurkowe 
do wysokowydajnych rozwiązań przemysłowych, w tym wytrzymałych 
drukarek przenośnych.

Printronix Auto ID oferuje rozwiązania premium na poziomie 
przemysłowym z wachlarzem wysokiej klasy funkcji, w tym kodowania 
RFID i zintegrowaną weryfikacją kodów kreskowych.

TSC i Printronix Auto ID są dumnymi członkami rodziny TSC Auto ID 
Technology Company.

TSC Printronix Auto ID to wiodący projektant i producent 
innowacyjnych rozwiązań do zadruków termicznych.

O NASZEJ FIRMIE

TSC Printronix Auto ID potrafi szybko 
dostosowywać rozwiązania, aby 
spełnić potrzeby swoich klientów, od 
małych przedsiębiorstw po firmy 
z rankingu Fortune 500.
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30
lat w branży 

automatycznej 
identyfikacji

5
w pierwszej 5 liderów 

w branży AIDC

$200+
rocznego przychodu

(w mln USD)

5 M
drukarek zainstalowanych

na całym świecie

87
patentów

12
lat notowana na 

Giełdzie Tajwańskiej

100+
państw, w których 

prowadzimy działalność 
na całym świecie

750
pracowników 

na całym świecie

Skrót informacji
o firmie
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Nasze
wartości

NASZE WARTOŚCI

Nasza misja 

Zapewnienie naszym klientom wysokiej jakości 
i wysokowydajnych rozwiązań, które identyfikują wszystkie 
aktywa natychmiast, dokładnie i w trwały sposób.

Nasz cel 

Zapewnienie światowej klasy innowacyjnych 
i wysokowydajnych rozwiązań do monitorowania i identyfikacji.

Nasza wizja 

Stanie się zaufanym globalnym liderem w rozwiązaniach do 
monitorowania i identyfikacji  aktywów.
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Dążymy do 
pomagania 
naszym partnerom 
w odniesieniu 
sukcesu poprzez 
dostarczanie 
dopasowanych 
rozwiązań 
drukowania.

Chcemy stać 
się światowym 
dostawcą 
kompletnych 
rozwiązań 
do nadruków 
etykiet z kodami 
kreskowymi

Jesteśmy 
zaangażowani 
w projektowanie 
i produkcję 
najnowszych 
wyrobów 
zapewniających 
rozwiązania 
o kluczowym 
znaczeniu dla 
przedsiębiorstw

NASZE WARTOŚCI

PARTNERSTWO

MOTYWACJA

INNOWACJE
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GLOBALNA OBECNOŚĆ

Globalna
obecność

AMERYKI
Kalifornia,
Newada,
Teksas,
Illinois,
Georgia,
Floryda, w USA
Bogota, Kolumbia 
Jalisco, Meksyk 
Sao Paolo, Brazylia

AZJA-PACYFIK
Miasto Wujie, Tajwan
Seul, Korea
Bangkok, Tajlandia
Kuala Lumpur, Malezja
Tianjin, Chiny 
Szanghaj, Chiny
Shenzhen, Chiny
New Delhi, Indie
Bombaj, Indie
Bangalore, Indie

EUROPA,
BLISKI WSCHÓD I 
AFRYKA
Zorneding, Niemcy
Hanau, Niemcy 
Swindon, Wielka Brytania 
Wijchen, Niderlandy
Paryż, Francja
Madryd, Hiszpania
Warszawa, Polska
Moskwa, Rosja 
Bukareszt, Rumunia
Dubaj, ZEA SIEDZIBA GŁÓWNA

New Taipei City, Tajwan
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Nasza
droga

2003
Produkcja i montaż 
w zakładzie Tianjin 2002

Ekspansja na teren Europy

1991
Utworzenie pionu drukarek 
w firmie macierzystej, na potrzeby 
partnerstwa OEM z Eltron

1996
Ekspansja na teren Ameryk

2008
Notowana na 

giełdzie w Tajwanie

2016
Nabycie działalności 

termicznej i AIDC Printronix

2021
30 lat 

w branży AIDC

2007
Odłączenie od 
spółki macierzystej

2011
Ekspansja do Rosji 
i na Bliski Wschód

2019
Nabycie w Diversified 
Labeling Solutions, Inc. 
(DLS)

NASZA DROGA 11



Najwyższej 
jakości produkcja

Jakość to nasz priorytet nr 1

Produkujemy nasze wyroby w zakładach 
będących własnością firmy, certyfikowanych 
na zgodność z normami ISO. Wiąże nas 
obietnica zapewnienia światowej klasy 
rozwiązań technicznych i rygorystycznego 
zarządzania jakością.

NAJWYŻSZEJ KLASY PRODUKCJA

Światowej klasy 
rozwiązania 
techniczne

Zarządzanie
jakością

Zarządzanie 
środowiskowe
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KLUCZOWE PIONY 13

Na całym świecie największe 
firmy polegają na TSC Printronix 
Auto ID jako dostawcy rozwiązań 
do monitorowania i identyfikacji 
aktywów. Mamy wieloletnie 
osiągnięcia w dostarczaniu 
rozwiązań dla kluczowych branż 
i specjalizujemy się  
w dostosowywaniu rozwiązań 
do różnorodnych potrzeb 
przedsiębiorstw.

Kluczowe
piony

PRODUKCJA

BRANŻA 
SAMOCHODOWA

LOGISTYKA SPRZEDAŻ 
DETALICZNA

ŻYWNOŚĆ
I NAPOJE

OPIEKA
ZDROWOTNA



NASZE WYROBY

Nasze
wyroby
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OMÓWIENIE WYROBÓW

Omówienie 
wyrobów

TSC Printronix Auto ID należy do najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w branży automatycznej 
identyfikacji i zbierania danych (AIDC) i oferuje jedną z największych i najbardziej zróżnicowanych linii 
wytrzymałych drukarek termicznych etykiet o konkurencyjnych cenach dostępnych dla klientów na całym 
świecie. Od czasu naszego wejścia na rynek w 1991 roku dostarczyliśmy ponad 5 milionów drukarek 
etykiet do klientów na całym świecie - co świadczy o osiągnięciu przez naszą firmę pozycji lidera na 
rynku globalnym.

Drukarki mobilne
Drukowanie rachunków i etykiet w trasie 
i na żądanie. Konstrukcja naszych małych, 
lekkich i wytrzymałych drukarek mobilnych 
z akumulatorami o długiej żywotności 
zapewnia pracę przez cały dzień roboczy i 
efektywne drukowanie w miejscu stosowania, 
co pozwala skrócić czas przestoju i 
zwiększyć produkcję. Nasze drukarki mobilne 
mogą drukować etykiety bez materiału 
podkładowego, co pomaga zmniejszyć ilość 
odpadów i zwiększyć wydajność. Dostępna 
jest pełna oferta akcesoriów.

Drukarki nabiurkowe
Produkujemy jedną z najszerszych ofert 
drukarek nabiurkowych na rynku. Nasze 
drukarki nabiurkowe, zaprojektowane 
zgodnie z najwyższymi normami jakości, 
są również przyjazne cenowo i mogą być 
dostosowywane do potrzeb różnych branż 
i zastosowań. Nasze drukarki nabiurkowe 
parametry premium, jak wysoka wydajność, 
RFID i zdalne zarządzanie drukarkami, mają w 
standardzie. 

Nadruki przemysłowe
Proszę spojrzeć na te wytrzymałe konie 
pociągowe, naszą pełną ofertę drukarek 
etykiet z kodami kreskowymi od zakresu 
średniego po poziom przemysłowych, 
zaprojektowanych do pracy w najbardziej 
wymagających środowiskach. Dostępne w 
szerokim zakresie rozmiarów, nasze drukarki 
przemysłowe są wyposażone w solidne funkcje
takie, jak wysoka rozdzielczość, RFID, weryfikacja
kodów kreskowych i drukowanie na szerokich
nośnikach. Dostępne są zestawy do modernizacji
RFID w terenie, umożliwiając kosztowo 
efektywną modernizację naszych drukarek 
przygotowanych pod rozwiązania RFID.

Drukarki specjalistyczne
Zdajemy sobie sprawę, ile wysiłku Państwa 
przedsiębiorstwo poświęca na spełnienie 
nawet najbardziej nietypowych wymagań 
dla drukowania. Nasz specjalistyczny 
silnik drukujący, PrintCart, oraz wysokiej 
jakości drukarka kolorowa są przeznaczone 
dla wyspecjalizowanych środowisk, 
wspomagając Państwa przedsiębiorstwo 
w jego drodze na przód. Dążymy do 
wyszukiwania najlepszych rozwiązań
dla etykiet z kodami kreskowymi, aby pomóc 
Państwu w rozwoju i skalowaniu Państwa 
przedsiębiorstwa.

*Dwuletnia gwarancja może nie być dostępna we wszystkich regionach. Dokładne informacje można otrzymać od Państwa lokalnego specjalisty ds. sprzedaży.

Jesteśmy dumni z produkcji naszych drukarek kodów kreskowych w będącym 
własnością firmy zakładzie na Tajwanie, certyfikowanym na zgodność 
z normą ISO. Nasz zespół ciężko pracuje nad zapewnieniem, że nasi klienci 
otrzymają wysokiej jakości wysokowydajne wyroby o możliwie najlepszych cenach. 
Wszystkie nasze wyroby są wsparte dwuletnią gwarancją.*

15



Nasza seria drukarek RFID zapewnia 
rozwiązania dla każdego zastosowania 
od wysokonakładowych drukarek 
przemysłowych do drukarek nabiurkowych 
klasy korporacyjnej.

• RAIN/UHF RFID
• Wysokiej prędkości kodowanie
• Standardowe przywieszki na metalu
• Duża pamięć kodowania
• Automatyczna kalibracja RFID
• Laboratorium weryfikacji przywieszek i wkładów
• Identyfikacja kodów kreskowych
• Wysoka rozdzielczość nadruku 600 dpi
• Zestawy modernizacji RFID dostępne  

do przerabiania drukarek bez RFID
• Wsparcie emulacji głównych języków drukarek

IDENTYFIKACJA W CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ

Identyfikacja 
w częstotliwości radiowej

T4000 RFID

T800 RFID
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Weryfikacja
kodów 
kreskowych

Rozwiązaniem dla nieczytelnych kodów kreskowych jest 
weryfikator kodów kreskowych w pełni zintegrowany z linią

IDENTYFIKACJA KODÓW KRESKOWYCH

Unikanie kosztownych 
opłat za zgodność
poprzez drukowanie 
etykiet klasyfikowanych 
i weryfikowanych pod 
kątem dokładności

17

• Weryfikuje i zatwierdza pełen zestaw kodów kreskowych 1D i 2D, 
w ilości do 50 kodów kreskowych na etykietę

• Drukowanie z prędkością do 8 cali na sekundę, z pełną weryfikacją, 
klasyfikacją i raportem zgodności

• Klasyfikacja kodów kreskowych na podstawie norm ISO

• Pełny backup etykiet i nadpisywanie etykiet z kodami kreskowymi, 
które są nieprawidłowe lub niskiej jakości

• „GPS” kodów kreskowych dynamicznie lokalizuje kod kreskowy, 
orientacja dla lepszego przepływu

• Pełna integracja z drukarką dla płynnego działania



ZDALNE ZARZĄDZANIE DRUKARKAMI

Zdalne zarządzanie 
drukarkami

Proste zarządzanie drukarkami

SOTI Connect
SOTI Connect to oprogramowanie systemu zarządzania mobilnością 
przedsiębiorstw (EEM) zapewniające zarządzanie całym 
cyklem użytkowania modeli drukarek mobilnych, nabiurkowych, 
przemysłowych i RFID oferowanych przez TSC Printronix Auto ID.
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PrintNet Enterprise
PrintNet Enterprise to darmowe oprogramowanie pozwalające na 
łatwe zorganizowanie drukarek termicznych i RFID Printronix Auto ID 
na jednym pulpicie, z poziomu którego można zdalnie monitorować 
i kontrolować je z dowolnego komputera w sieci.

TSC Console
TSC Console to darmowe oprogramowanie i jedno z najpotężniejszych 
narzędzi na rynku pozwalające szybko i zdalnie monitorować drukarki, 
konfigurować ustawienia, wdrażać programy i usuwać problemy.



Oryginalne 
materiały

Mamy rozległe doświadczenie w zakresie wyrobów 
i wszechstronną bazę informacji na temat materiałów. 
Dzięki specjalistom w zakresie wyrobów, którzy przeprowadzą Państwa przez wszystkie 
etapy stosowania materiałów eksploatacyjnych mają Państwo pewność, że Państwa 
materiały będą zoptymalizowane pod względem formy, dostosowania i funkcji.

Rozwiązania dla zadruków 
termicznych

Etykiety
UHF RFID

Opaski
na rękę

Etykiety i zbiorniki do drukarek 
atramentowych

Etykiety zindywidualizowane Materiały do czyszczenia

MATERIAŁY 19



SERWIS W ZAKŁADZIE

Lokalne wsparcie 
i serwis w zakładzie

• Szybki i wygodny serwis w zakładzie zapewnia szybką 
gotowość i pracę drukarek przy minimalnych przestojach

• Przeszkoleni w fabryce technicy w obszarach 
głównych metropolii

• Szybkie, efektywne programy naprawy w serwisie
• Roczne i wieloletnie umowy konserwacji 

dopasowane do Państwa potrzeb
• Szybka reakcja, serwis w zakładzie w następnym 

dniu roboczym*
• Oryginalne części OEM wykorzystywane do każdej 

naprawy - gwarantowane
• Wymiana drukarek TSC lub Printronix Auto ID starszego 

typu na nowe, a wszelkie pozostałe fundusze w ramach 
kontraktu są przenoszone do kontraktu dla nowej drukarki*

* Dokładne parametry programu mogą różnić się, w zależności od regionu. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się ze swoim 
przedstawicielem TSC ds. sprzedaży.
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Nasze programy 
partnerskie

Stając się partnerem TSC Printronix Auto ID dołączają 
Państwo do jednej z najszybciej rozwijających się firm AIDC 
na świecie. Nasi partnerzy zyskują wyłączny dostęp do 
wysokowydajnych wyrobów i dedykowanej pomocy.

Zapewniamy program regionalny wspierający partnerów na poziomie lokalnym, jak również 
program sieci globalnej, które pozwalają się cieszyć wyjątkowymi korzyściami podczas 
prowadzenia działalności na całym świecie. Oba nasze programy mają za zadanie dostarczyć 
naszym partnerom narzędzia i zasoby potrzebne im do odniesienia sukcesu.

PROGRAMY PARTNERSKIE

Proszę skontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży, 
aby dowiedzieć się, jak zostać partnerem już dziś.

Program Power Partner
Poprzez przystąpienie do naszego programu partnerskiego zyskują 
Państwo dostęp do najnowszych rozwiązań w drukowaniu kodów 
kreskowych i technologii dla przedsiębiorstw na każdym poziomie.
Oferujemy wyroby, którym mogą Państwo zaufać oraz konkurencyjne 
ceny dopasowane do budżetu każdego użytkownika końcowego.

Program EPGA
Nasz program Elitarnych partnerów dla Klientów globalnych (EPGA) 
obejmuje wysoce kompetentną sieć Elitarnych partnerów i klientów 
globalnych. Odsprzedawcy i użytkownicy końcowi zyskują kluczowe 
korzyści z prowadzenia działalności na skalę globalną dzięki 
korzyściom i czynnikom motywacyjnym dostępnym wyłącznie 
w ramach programu.
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TSC Printronix Auto ID ma łącznie 
ponad 65 lat doświadczenia w branży, 
silne inżynieryjne wsparcie dla 
sprzedaży lokalnej oraz lata ciągłych 
inwestycji w opracowywanie nowych 
wyrobów.



Uwagi o wyrobach
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CENTRALA

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
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ZAKŁAD LI ZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
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AMERYKI

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEKSYK

TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZYLIA

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ROSJA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

BLISKI WSCHÓD

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

AZJA I PACYFIK

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIE

TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINY

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA

TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com


