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Corrugated Packaging Suite
Validado.
Os fluxos de trabalho digitais certificados integram os processos de fabricação,
operação e produção para proporcionar rentabilidade e crescimento a empresas
de papelão ondulado. Desenvolvido especificamente para o mercado de papelão
ondulado, o Corrugated Packaging Suite da EFI é um portfólio completo e inovador
composto por soluções modulares e integradas que proporcionam valor imediato
para fábricas de folhas, fábricas de caixas e alimentadores de folhas.
Principais componentes do
Corrugated Packaging Suite
Equipado com o EFI™ Manufacturing Execution
System (MES), o Corrugated Packaging Suite melhora
a visibilidade, a comunicação e o desempenho com
fluxos de trabalho de ponta a ponta desenvolvidos
para otimizar recursos, eliminar intervenções manuais,
reduzir desperdício, aumentar a receita e impulsionar
a margem de lucro da sua empresa.
• Confiabilidade do processo e visibilidade em tempo
real, do planejamento ao envio
• Rastreio de transporte e tramitação
• Gerenciamento de solicitações de orçamento
• Gerenciamento da cadeia de fornecimento de ponta
a ponta
• Gerenciamento dos custos de trabalhos,
pedidos e inventário na hora certa
• Criação simples e prática de relatórios móveis
• Precisão na promessa de entrega e no planejamento,
rotas inteligentes
• Fácil implantação, mínima interrupção

Principais componentes do
Corrugated Packaging Suite
EFI Corrugated Business System – um sistema de
negócios baseado na web e totalmente integrado,
específico para as indústrias de fabricação de papelão
ondulado e caixas dobráveis.
Crie especificações rápidas e precisas para todo
o processo de fabricação e envio: rotas inteligentes,
orçamentos, gerenciamento de materiais,
informações de envio e rastreio e armazenamento.

Informações sobre a produção da máquina
onduladeira com o EFI CorrLink

Coleta de dados do chão de fábrica com
o EFI Auto-Count 4D

• Aumento da produção

• Reúna automaticamente dados de produção
precisos e em tempo real, como contagens, status,
velocidade e desperdício

• Melhoramento da eficiência da máquina onduladeira
e da equipe técnica
• Redução dos custos de fabricação
• Aperfeiçoamento da tomada de decisões na fábrica

Execução da cadeia de fornecimento
adequada à sua empresa com
o EFI CorrChain
• Colaborativo, seguro e automatizado
• Conecte-se com seus clientes e fornecedores para
desenvolver cadeias de fornecimento dinâmicas

Integração com o servidor EFI Fiery XB
• A inigualável automação do fluxo de trabalho digital
atende às demandas de controle de trabalho, prazos
de entrega mais curtos e qualidade da produção

Atende às suas necessidades hoje e no futuro
• Os módulos flexíveis permitem a análise,
o gerenciamento e a previsão de inventário de papel,
acompanhando a expansão de seu negócio de
papelão ondulado

• Aumente a visibilidade e impulsione a eficiência
nas transações

Nova oportunidade de receita

Eficiência e Rentabilidade

• Marketing de Cross Media
• Gerenciamento de relacionamento com
o cliente
• Gerenciamento da cadeia de fornecimento
• Promessa de entrega

•
•
•
•

Produção

Orçamento para papelão ondulado
Gerenciamento do inventário de papel
Planejamento para papelão ondulado
Planejamento e programação da conversão

• Compras, inventário, faturamento

MES

• Gerenciamento de dados do chão
de fábrica
• Comunicação direta com a máquina
• Gerenciamento de remessa e transporte
• DFE para jato de tinta digital
e gerenciamento de trabalhos

Pré-produção
• Desenho de etiquetas e servidor
de impressão
• Análise de papel em inventário

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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