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• Apresentação da Empresa

sobre JÁJÁ:



Fundado en 1983 por José Cardoso.

Empresa Portuguesa
Pioneiro na identificação automática e etiquetagem
Presença em Portugal, EU e Africa
com cerca de 40 colaboradores
Turnover Global 2011 : cerca de € 3Milhões Fornece soluções e serviços de
tecnologias de informação para ajudar os clientes a alcançar vantagens
competitivas de forma rápida e eficiente.
Capacidade de produção de etiquetas 111.000 mts/mês a 1 turno e rendimento
de 75% de 0 até 2 cores
Volume de produção em ton de papel 7 ton/mês digital, flexo e offset
Cerca de 500 instalações ano
Os nossos profissionais aliam o rigor na execução à sua experiência em:

• Consultadoria
• Integração de sistemas
• Outsourcing
• Infra-estruturas

Idiomas:
• Francês, Inglês, Espanhol e Italiano

sobre JÁJÁ:



Distribuição
& 

Revenda de TI

Sistemas de Etiquetagem, Identificação e Impressão

Prontigraf

Fabricação de Etiquetas, rótulos e tickets, frente e verso até oito Cores

Bestgraf

Pré-impressão, impressão digital, impressão offset e pós impressão.

Solprintsolprint
printing solutions



Grupo pioneiro na identificação automática. Colaboramos na implementação de sistemas de código de 
barras há muitos anos, comercializamos impressoras térmicas, de transferência térmica e software 

standard e à medida bem como etiquetas standard e rótulos para sectores específicos desde meados 
dos anos 80 e as nossas impressoras – aplicadoras, desde meados dos anos 90.

Nosso objectivo é mostrarmo-nos como um partner capaz de oferecer assessoria e serviços globais de 
alto valor acrescentado, em todas as etapas da automatização da Supply Chain (produção, logística, 

distribuição, venda, etc).

Nossa actividade principal é oferecer soluções completas software, hardware, consumíveis e serviços 
específicos para a gestão e automatização das redes de venda da logística de armazenagem.

soluções são o resultado de mais de 20 anos de inovação tecnológica continua e da nossa experiencia 
nos diferentes sectores verticais da industria e da distribuição.

não queremos ser Vossos fornecedores queremos ser Vossos sócios tecnológicos

sobre JÁJÁ:
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sobre JÁJÁ:

A mais completa gama de Impressoras para etiquetas, códigos de barras e RFID, 
terminais portáteis, leitores e tecnologias Auto-ID.

Uma gama completa de etiquetas, rótulos e materiais para impressão

Software para todas as soluções captura de dados de identificação automática e 
criação de etiquetas.

Gama completa de fitas de impressão de qualidade garantida para todas as 
impressoras.

Soluções globais para a identificação automática, bem como soluções adaptadas 
às necessidades dos seus clientes.

trabalhos de pré-impressão, impressão digital, impressão offset e pós impressão. 

Serviços, suporte e formação desde a pré-venda ao pós-venda.

Tecnologias Sem fios Wireless, Bluetooth, RFiD, ..

Soluções completas para utilizadores, integrando os seguintes componentes:



Acessórios/soluções
•Dispensador
•Cortador
•Rebobinador
•Aplicadores
•etc

Consumíveis
•Etiquetas
•Tickets
•Rótulos
•Ribbon
•etc.

Company Business

Auto-ID&Printer
•Barcode Printer
•RFID system



Gama Impresoras TOSHIBA TEC
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EP2DL EP4DL
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RIBBON

TECLADO

PAPEL E 
ETIQUETAS

SW DESENHO
ETIQUETAS

RFID READY

REBOBINADORES



Consumíveis:

Acessórios e Consumíveis

Grande disponibilidade de acessórios (modularidade)

««Rebobinadores

Cortadores automáticos
Módulos de dispensar

Economizadores de fita

Módulos de empilhar

Módulos RFiD

Comunicações
WiFi

Interface externo I/O

Relógio em tempo real

Rebobinadores

Teclados 
autónomos

Ribbon Papel dupla face Software desenho etiquetas Etiquetas e Rótulos



• Oferecer aos nossos clientes os melhores produtos do
mercado, fiabilidade e serviço a preço mais competitivo possível.

• Fruto do permanente investimento na qualificação dos recursos
humanos e do investimento no parque tecnológico, conseguimos
oferecer cumprimento integral de prazos e uma excepcional
relação preço / qualidade

• Um dos factores mais importantes no sucesso de muitos
projectos é o tempo (prazo de entrega e a capacidade de
resposta). Para rentabilizar esse tempo temos como valor
máximo a proximidade com o cliente.

NOSSOS COMPROMISSO :



 Automação /Automóvel

 Segurança

 Distribuição / Retail

 Têxtil / Calçado

 Electrónica / Eléctrico

 Industria Farmacêutica

 Datamatrix

 Mobilidade

 Alimentação e Bebidas

 Químico

 Transporte e Logística

 Saúde - Hosp. / Lab.

 Governo / Autarquias

 Transportes/Aguas/Correios

 Papel / Bibli. / Museus / Ed.

 Siderúrgico e metalomecânico

Mercados
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 Farmfoods

 The National Gallery

 Booths

 BA Cargo

 Walkers

 Sainsbury

 Securicor

 Costcutter

 NHS

 Manchester United

 NHS

 Royal Mail

 WM Morrisons

UK

 Bon Preu

 UVESCO

 Jeronimo Martins

 Imaginarium

 AhorraMas

 El Corte Ingles

 DHL

 Hoteles RIU

 PT Telecom

 Burger King

 Correos

 Repsol

 ZARA International

ESPAÑA / PORTUGAL

 E. Leclerc

 Eurest

 Michelin

 Renault

 Decathlon

 Système U

 Groupe Franprix
 Yves Rocher

 Compagnie des Alpes

 EuroDisney

 CASINO

 Carrefour

 La Poste

FRANCIA

 Nestlé

 Johnson & Johnson

 Deutsche Post

 Henkel

 Volkswagen

 DHL

 Mueller

 Lekkerland

 EDEKA

 Rossmann

 METRO

 REWE Group

 Burger King Europe

ALEMANIA

 NK

 Colorama

 Life AB

 OKQ8

SUECIA

 Pizza Hut

 Toyota Europe

 Villeroy & Boch

 Colruyt

 CASA

 Delhaize

BÉLGICA

 CoopCodis

 Deen

 Intratuin

 SPAR

 PLUS

 JUMBO

 Schuitema

 Super de Boer

 Agrimarkt

 AHOLD

HOLANDA

Clientes na Europa



A divisão  de  IPD  da  Prontigraf

PARCEIROS:

conta, entre outros produtos
de alta tecnologia e
qualidade, com

Todas as sociedades e nomes de marcas citadas são marcas registadas pelo respectivo proprietário.
As informações contidas nestes documentos não são contratuais, podendo ser alteradas sem aviso prévio.



Nossas Referências 

Entre os nossos clientes contamos com muitas empresas líderes de diferentes 
setores industriais: 

• Cosméticos e higiene pessoal

• Alimentação e bebidas

• Automação

• Automóvel

• Hospitais e produtos farmacêuticos

• Produtos químicos, industriais, têxteis e calçado

• Eletricidade e eletrónica

• Transportes e Logística

• etc…

Os nossos clientes têm connosco um longo relacionamento baseado na
confiança em nosso serviço, nossa rapidez e flexibilidade e nosso foco claro na
geração de valor para os nossos clientes.
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Central Europeia
Bruxelas - Bélgica

Escritórios
Áustria
Bélgica
França
Alemanha
Irlanda
Itália
Holanda
Polonia
Portugal
Espanha
Reino Unido

Pontos de Serviço
Estónia
Letónia
Lituânia
Suécia
Finlândia
Grécia
Hungria
Bulgária
Croácia
República Checa
Dinamarca
Noruega
Roménia
Rússia
Sérvia-Montenegro
Eslováquia
Eslovénia
Turquia

Rede Europeia de Serviços 
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• Serviços integrais (pré-venda e pós-venda)

• Gestão de projectos

– Integração, instalação, e posta em marcha
da solução personalizada.

• Suporte

– Call Center e Help Desk (diagnóstico, resolução de
incidências...).

– Manutenção preventiva.

– Laboratório próprio de reparações e armazém de peças

– Intervenção on-site, manutenção correctiva e RMA.

– Suporte de hardware multi-marca.

– Distintos niveles de serviço (SLA) e extensões de garantia.

• Formação

– Rede de técnicos especializados em prestar formação.

Toshiba / Prontigraf Serviços



We believe in YOU !

You can trust
TOSHIBA »» JÁJÁ group

Bestgraf »» Prontigraf »» Solprint 




