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O EFITM Metrics é um sistema de gestão desenhado 
especifi camente para a indústria gráfi ca e de 
embalagem preparado para atender às necessidades 
específi cas e particularidades deste tipo de negócio.

A ferramenta elimina tarefas, que passam a ser 
executadas pelo sistema de forma rápida e precisa. 
Além disso, o software integra todas as áreas da 
empresa que passam a colaborar entre si, evitando 
retrabalhos e erros, o que reduz expressivamente os 
custos de produção.

Presença em toda América Latina
O EFI Metrics está presente nas principais empresas 
do setor na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Equador, El Salvador, Peru e México. 
O sistema está disponível em Português e Espanhol e 
possui suporte técnico ao cliente em ambos idiomas.

Mais controle e informações 
para suportar decisões 
rápidas e precisas
No atual cenário de competitividade, os processos devem ser medidos, controlados, 

normatizados e melhorados constantemente. O cliente quer sempre mais. Ele quer 

qualidade, agilidade de resposta, cumprimento dos prazos de entrega e preços cada 

vez menores. Tudo isso ao mesmo tempo.
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Melhores práticas para a sua empresa
A EFI é líder no desenvolvimento de tecnologias para a indústria gráfi ca e de embalagens, possui uma sólida 
estrutura de constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento mantendo seus produtos e serviços 
sempre atualizados. Desta forma, sua empresa pode contar com um parceiro comprometido com a evolução 
do seu negócio e dedicado a desenvolver as melhores soluções de gestão para o mercado gráfi co.

Solução modular 
O EFI Metrics é um sistema de gestão que atende às três principais funções de uma empresa: Vender, Produzir 
e Administrar. Para cada uma destas áreas existem módulos especializados, que têm como objetivo automatizar 
e integrar as tarefas realizadas nos departamentos e pelas pessoas envolvidas.

Área comercial

• Gerencia informações de clientes

• Defi ne e acompanha metas

• Especifi ca produtos

• Elabora orçamentos

• Estima custos e defi ne preços

• Emite e gerencia propostas comerciais

• Coleta pedidos e mede resultados

Área produtiva

• Elabora especifi cações técnicas

• Cria ordens de serviços

• Disponibiliza materiais e recursos

• Planeja e controla a produção

• Defi ne e implementa processos de melhorias

• Controla produto em processo

• Controla qualidade de produto, matéria-prima

• Calcula custos

• Avalia resultados

Área administrativa

• Faturamento, cobrança, compras e pagamentos

• Administração do fl uxo fi nanceiro

• Controla pagamento de comissões

• Realiza integração com bancos

• Integra com sistemas externos para contabilidade e 
cumprimento das obrigações fi scais

Área gerencial

• Oferece visão sobre os reais custos de produção

• Análises de resultado por área, cliente ou produto

• Extrai indicadores para medir resultados

• Analisa variações entre o previsto e o realizado

• Gera gráfi cos e relatórios para auxiliar os gestores na 
tomada de decisões

“ Uma das grandes vantagens de se adotar a plataforma EFI Metrics, ao longo de 

toda a cadeia produtiva da gráfi ca, está em evitar a ocorrência de procedimentos 

isolados numa área, que acabam acarretando efeitos indesejados no resultado como 

um todo. Com a integração e o alinhamento dos processos, qualquer mudança em 

um parâmetro de produção acarreta imediatamente o realinhamento dos demais, 

e provoca o envio de alertas e exigências de autorização por parte de todos os 

responsáveis pelas atividades envolvidas.“

MARCELO MARANGONI
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA GRÁFICA AQUARELA

O sistema EFI Metrics possui certifi cação 
JDF. Sendo assim, o sistema transfere 
as especifi cações de produto de forma 
ágil e segura para os softwares de 
gerenciamento de pré-impressão. 
Isso garante mais rapidez ao trabalho, 
reduzindo custos e contribuindo para 
um atendimento ainda melhor ao cliente.
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EFI impulsiona o seu 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 fl  uxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplifi  cam 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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Conheça a abrangência do EFI Metrics e os módulos 
disponíveis para sua empresa:

VENDER PLANEJAR,
PROGRAMAR PRODUZIR CONTROLAR

MATERIAIS
CONTROLAR

FINANÇAS

COMERCIAL PRODUÇÃO ADMINISTRATIVO

ORC CLASSIC

ORÇAMENTOS

METRICS  PEV

PEDIDO DE VENDAS

METRICS PREMIDIA

PRÉ-MÍDIA

QUICK CLASSIC

ORC. E CONTROLE 
DE SERV. RÁPIDOS

METRICS ENG

ENGENHARIA
DE PRODUTO

ORDEM DE PRODUÇÃO

METRICS PLANNER

PLANEJAMENTO

METRICS LQAS

LAUDO DE QUALIDADE

METRICS JOBTRACK

APONTAMENTO 
DA PRODUÇÃO

METRICS CST

CONTROLE DE 
TERCEIROS

METRICS WIP

PRODUTO EM PROCESSO

METRICS JDF

CONEXÃO JDF

METRICS GPR

RELATÓRIOS DE
PRODUÇÃO

METRICS OEE

CONTROLE DE
EFICIÊNCIA

METRICS HH

CONEXÃO PARA
COLETOR DE DADOS

METRICS RECOPI

RECOPI 

METRICS SDI

INTEGRAÇÕES

METRICS EST

CONTROLE DE
ESTOQUE

METRICS CMP

COMPRAS

METRICS VOL

CONTROLE DE
VOLUMES

METRICS CPA

PRODUTO
ACABADO

METRICS FAT 

METRICS CRL

CUSTEIO REAL

METRICS ACR

PÓS-CÁLCULO

METRICS BDA

ANÁLISES 
GERENCIAIS

GESTÃO DA EMPRESA

FATURAMENTO

METRICS ICC/ICF

INTEGRAÇÃO
CONTÁBIL/FISCAL

METRICS FIN

CONTAS A
PAGAR/RECEBER

METRICS CMM

CONTROLE COMISSÕES

METRICS ORP

METRICS CRM

METRICS IQUOTE

RELACIONAMENTOS

ORÇAMENTOS WEB

METRICS TOOLING

CONTROLE DE
FERRAMENTAS

METRICS ANM

INDICADOR DE
ANOMALIAS


