
Gerenciando a rastreabilidade de materiais com a mesma solução de 
ERP usada para todos os outros processos de produção e de negócio, 

você pode minimizar erros, intervenção de operadores e custos 
administrativos.

www.efi.com

Rastreabilidade de material
Para a indústria de embalagens de alimentos e farmacêutica

Execute por meio de um único 
fluxo de trabalho
Gerencie a rastreabilidade e todas as outras 
partes do seu fluxo de trabalho de produção e 
de negócio com uma única solução integrada.

Introduza informações apenas 
uma vez
Elimine a entrada supérflua de dados. Uma 
vez que a informação entrou no fluxo de 
trabalho, não faça alguém ter que incluir isto 
novamente.

Treine apenas uma vez
Através do uso de uma solução única, familiar 
e modular, você pode minimizar os esforços 
relacionados à expansão de uma empresa.

Trabalhe em parceria com um 
único especialista estratégico
Consolide relações com fornecedores por 
meio de um único parceiro que ajudou 
milhares a crescer de forma rentável em novos 
mercados.

Agilize e automatize a coleta de dados, o rastreio e os relatórios de 
inventário para que a rastreabilidade do material fique mais precisa, 

de baixo custo e baixo risco:

A matéria-prima recebe um 
número de identificação único 

assim que chegar na planta.

Uma auditoria detalhada e 
abrangente está disponível 

após a conclusão do trabalho.

O produto em processo é 
registrado à medida que é criado 

e, em seguida, digitalizado e 
consumido durante processos 

subsequentes.

Números de identificação e 
detalhes de operação são 

registrados à medida que a 
matéria-prima é consumida 

durante a produção.

Níveis de inventário de matéria 
prima são ajustados à medida 
que os dados são coletados.

Se um produto é devolvido, 
você está pronto com detalhes 

organizados com os quais é 
possível rastrear os processos 

até os fornecedores.

Você pode rapidamente identificar 
todos os produtos enviados e em 

processo, bem como os restantes dos 
produtos em estoque que estão 

relacionados aos materiais devolvidos.

Números de 
identificação únicos

Rastreio WIP 

Auditoria Detalhada

Visibilidade completa

Registro de evento

Ajuste de inventário 

Preparado para 
devolução


