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CorrDisplay

Exiba informações 
essenciais de 
modo atrativo.
Com as telas do CorrDisplay, manter toda a sua equipe informada e motivada em 

busca do melhor desempenho é mais fácil e barato do que você imagina.

O software CorrDisplay abre as portas para uma nova geração de alta tecnologia de painéis de exibição 
digital de grande formato. As telas do CorrDisplay são projetadas para substituir os painéis de informações 
alfanuméricas, comumente usados em ambientes industriais. E como elas são compatíveis com vários 
dispositivos, o uso de equipamentos caros e que servem para uma única função se torna desnecessário. 
Elas exibem informações em tempo real e em formatos de tela sofisticados e personalizados que são grandes 
o bastante para proporcionar uma leitura fácil mesmo à distância. Exiba dados essenciais de produção em 
tempo real, mensagens importantes, alertas e quaisquer outras informações onde for preciso: no corrugador, 
nas máquinas de conversão, no paletizador, na expedição, no escritório do supervisor ou nas vendas.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI CorrDisplay
Versátil e econômico 

Como uma alternativa para substituir os antigos e caros painéis 
de LED, o software CorrDisplay é projetado para ser executado 
em telas grandes de TVs de alta definição (HD) como se fossem 
monitores de computador gigantes e baratos. Se você preferir 
usar um desses painéis de LED antigos, não há problema. 
Porém, as telas do CorrDisplay têm muito mais a oferecer. 

• Para fazê-las funcionar, você só precisa de uma tela de TV 
e um computador. Ou seja, elas são mais baratas em termos 
de hardware, uma vez que não precisam de um hardware 
exclusivo. O desempenho exigido pelo computador é mínimo, 
então é possível usar um modelo antigo, um thin client ou até 
mesmo um Raspberry Pi bastante em conta.

• As placas são vibrantes, vivas e visualmente interessantes. 
Ao contrário dos painéis de informações antigos, com telas 
simples e estáticas, o CorrDisplay apresenta designs dinâmicos. 
O design pode ser facilmente projetado para realizar transições 
entre diversas visualizações e mostrar animações e efeitos 
visuais elaborados de todos os tipos. Essas características 
fazem com que as telas chamem atenção das pessoas, 
o que é fundamental para transmitir as informações essenciais.

• Todas as telas são otimizadas para uso entre navegadores 
e plataformas diferentes, ou seja, elas podem ser executadas 
nos computadores desktop e portáteis das principais 
fabricantes, tornando-as multifuncionais. Elas podem ser 
usadas como painéis de exibição acoplados no seu iPad, 
iPhone ou tablet PC para acesso às informações onde 
você estiver.

 

100% personalizável para se adequar às 
suas necessidades

Diferente e muito melhor em relação às restrições impostas pelos 
antigos painéis industriais, o layout do CorrDisplay pode ser 
totalmente personalizado (e sem dificuldades) para atender a todas 
as suas necessidades.

• Você pode configurá-lo para exibir as estatísticas de 
desempenho de uma máquina, como os indicadores do painel 
de um carro de corrida, por exemplo, atingindo diretamente 
o senso de competição da sua equipe. 

• Ou você pode ter um painel com informações das suas 
principais máquinas em sequência, suspenso no teto da 
fábrica, exibindo indicadores visuais claros para todos os tipos 
de situação. Por exemplo, a tela inteira fica vermelha quando 
uma máquina para, mostrando a duração e os motivos do 
tempo de inatividade em letras garrafais, para que o supervisor 
possa perceber imediatamente que há algo errado na sala 
de máquinas.

• Seu monitor CorrDisplay pode até mesmo alternar as 
informações sendo exibidas, passando de uma informação de 
produção para uma mensagem de boas-vindas a um cliente 
que esteja visitando sua fábrica, por exemplo, ou mesmo uma 
mensagem de aniversário ou um elogio ao funcionário do mês 
em determinados momentos.
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EFI impulsiona o sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis,  
revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras,  
tintas, front ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio,  
que transformam e simplificam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade  
e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter  
mais informações.
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