
Promessa de pedido 
e programação de fábrica 
altamente flexíveis
O CorrPlan® é a solução de planejamento mais robusta, flexível e completa para 

os fabricantes de embalagem.

Disponível como parte do pacote de soluções para 
fabricação EFITM ou como um módulo independente, 
o CorrPlan oferece funcionalidade abrangente que 
lhe permite melhorar o planejamento, adaptando‑se 
à demanda flutuante do cliente e colaborando 
internamente em todas as suas operações de 
fabricação, tudo isso a um baixo custo total 
de propriedade. 

O CorrPlan oferece a você a capacidade de determinar 
a programação de fabricação mais eficiente e rentável 
possível com base em regras selecionadas pelo usuário, 
adequadamente traçadas para seus processos 
e necessidades comerciais. 

Benefícios para o seu Negócio

• Aumenta os lucros

• Aumenta a produtividade

• Aumenta a satisfação do cliente

• Aumenta a utilização da máquina

• Fornece visibilidade completa

• Melhora a eficácia da produção

• Aumenta a flexibilidade de fabricação

CorrPlan®

Software de capacidade de planejamento e programação finita
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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.

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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Adapte‑se rapidamente às mudanças nas demandas e identifique 
os problemas antes que eles afetem a produção.
Aumente a produtividade e melhore a eficiência

Os algoritmos AutoPlanTM do CorrPlan usam análise de recursos 
com restrições de capacidade e regras de sequenciamento 
de trabalho únicas para a empresa, para cada centro de 
trabalho e, quando necessário, para clientes específicos, 
gerando programações que consideram o prazo de entrega, 
o rendimento da fábrica e a eficiência de cada centro 
de trabalho individualmente.

O mecanismo de programação inteligente do CorrPlan programa 
todos os pedidos em uma única etapa e apresenta os resultados 
em um formato gráfico intuitivo e de fácil compreensão. 
Você pode examinar a programação, avaliando possíveis cenários 
e mudanças na programação proposta, e considerar o impacto 
global na produção da fábrica antes de assumir compromissos. 
O roteamento alternativo inteligente do CorrPlan elimina 
afunilamentos de produção, reduz períodos de inatividade 
e aumenta a produtividade individual da máquina. A integração 
completa com o restante do pacote de soluções de fabricação 
permite que você se adapte rapidamente às demandas em 
constante mudança do cliente e identifique problemas antes 
que eles afetem a produção.

Promessa de pedido

O CorrPlan conta com um módulo de Promessa de pedido que 
os representantes do serviço de atendimento ao cliente usam 
para determinar o prazo mais breve para a execução do pedido 
do cliente. Os representantes precisam apenas inserir o ID de 
um produto específico e a quantidade, e o CorrPlan analisa 
a disponibilidade da fábrica com base no plano‑mestre e nos 
agendamentos. O módulo de Promessa de pedido é acessível 
por meio de um navegador da Web ou diretamente no sistema 
hospedeiro da empresa com integração adicional.

Com o CorrPlan, é possível: 

• Gerar, avaliar e ajustar as programações da fábrica

• Rastrear pedidos e monitorar o status das oficinas 
em tempo real

• Programar o mais rápido possível ou na hora somente (JIT) 
com um toque no botão

• Manter um cronograma de todos os pedidos abertos

• Codificar os pedidos por códigos de cor para identificar 
seu status

• Manipular a onduladeira e converter programações manual 
ou automaticamente

• Destacar todas as partes de um pedido e visualizar suas 
informações detalhadas

• Programar trabalhos de engenharia baseado em regras de 
maneira regressiva e progressiva usando critérios específicos 
da máquina
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