
 

PERSBERICHT 
 
MultiPress op Sign & Print 2023:  jouw sign & print business 
beter laten presteren, van offerte tot levering 
 
Brugge, 17 februari 2023 - Hoe kan ik mijn printmediabedrijf performanter maken?  Hoe doe je dat: prima 
service en hoogstaande producten leveren en toch competitief blijven met gezonde winstmarges? Dat houdt 
veel sign- en printprofessionals vandaag bezig. Het antwoord is al jaren geen geheim meer: MultiPress 
MIS/ERP business software! 
 

Een krachtige administratie met MultiPress 
 
MultiPress is een modulaire ERP/MIS die de krachtige én toekomstgerichte workflow biedt die printbedrijven nu nodig 
hebben. Of het nu snelle, haarscherpe offertes zijn, het feilloos orderbeheer, met onder andere magazijnbeheer en 
logistiek, of de heldere dashboards en rapporten: alles is geïntegreerd in één krachtige database die elk sign of print 
project van A tot Z foutloos en vlot laat verlopen, zonder fouten, rework of tijdsverlies. En dat maakt een groot verschil. 
 
Op Sign & Print 2023 in Gorinchem zullen MultiPress-experts op de Dataline-stand (C 110) die krachtige software 
demonstreren en met bezoekers het gesprek aangaan om te tonen hoe groot de impact kan zijn die dit heeft op hun 
bedrijfsvoering. 
 
Ontvang helder en resultaatgericht businessadvies over: 
 

• Op welke vlakken jij zal besparen met MultiPress ERP/MIS  
• Hoe je jouw MultiPress ERP/MIS (verder) kan optimaliseren  
• Welke integraties met hardware- en softwareoplossingen van gecertificeerde partners jouw workflow versterken 
• De nieuwste innovaties binnen MultiPress 5.4 Polaris, zoals de Calculatie Wizard, MultiPress Dashboard, CO2-

berekening, elektronische facturering of de totale transportworkflow. 
 

Maak een afspraak!  
 

MultiPress update 5.4 Polaris: wat mag je verwachten? 
 
Dataline lanceerde in 2022 versie 5.4 van MultiPress onder de naam 'Polaris'. Deze nieuwste update kunnen bezoekers 
uitgebreid ontdekken op Sign & Print Expo, onder begeleiding van één van onze MultiPress-experts. 
 
Lees meer over de nieuwste update 
 

Over Dataline 
 
Dataline Solutions weet wat printmediabedrijven nodig hebben om hun processen te stroomlijnen, hun workflows te 
automatiseren en hun winst te verhogen. Hun hoogwaardige ERP/MIS-software MultiPress werd speciaal ontwikkeld 
om te voldoen aan de behoeften van moderne printmediabedrijven van elke omvang en productietechniek. 
 
Met meer dan 60 medewerkers in 4 kantoren en een netwerk van gecertificeerde partners in heel Europa, heeft deze 
toonaangevende innovator in de industrie het vertrouwen gewonnen van meer dan 1.000 printmediabedrijven. Het team 
van Dataline is toegewijd aan het leveren van een uitstekende kwaliteit van dienstverlening en is vastbesloten om de 
referentie bij uitstek te blijven. 
 
Dataline ontving in 2019, 2020 en 2021 meerdere European Digital Press (EDP) als beste print MIS systeem 
printmediabedrijven. In 2022 won Dataline de Trends Gazellen 2022 award als snelst-groeiend middelgroot bedrijf in 
West-Vlaanderen. 
 
www.dataline.eu  
 

https://www.dataline.eu/nl/partner/certified#overview
https://dataline.zohobackstage.eu/SignPrintExpo#/?lang=nl
https://www.dataline.eu/nl/pers/dataline-lanceert-multipress-polaris-printproductiebedrijven-versterken-economisch-moeilijke-tijden
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