Série de ebooks da EFI

Melhores Práticas com EFI iQuote:
Monitorando Indicadores-Chave

Há muitos fatores a se considerar quando
se precifica seus produtos. Quais são os mais
críticos e quais requerem uma atenção
especial?
•
•
•
•
•

Custos de matéria-prima
Comissões de vendas
Metas de margem de lucro
Requisitos de Produção
E muito mais...
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Indicadores críticos variam dependendo de
muitos fatores únicos para seu negócio.
•
•
•
•
•

Tamanho da empresa
Perfil do cliente
Mix de produtos
Desempenho Financeiro
E muito mais...
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As áreas mais críticas para
você monitorar hoje podem ser
diferentes no próximo ano ou
na próxima semana.
Veja como o EFI iQuote
pode facilmente ajudá-lo
a atrair a atenção para os
indicadores-chave da sua
empresa sempre que seus
funcionários criarem novos
orçamentos.
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O sistema permite a configuração de até quatro indicadores que
aparecerão em todos os orçamentos na parte inferior da aba Negociação
(Vender > iQuote > Orçamento), conforme imagem abaixo:
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Para configurar os indicadores entre em:
Vender>Cadastros>iQuote>Comercial> Indicadores para negociação. A
seguinte tela aparecerá aberta:
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Preencha os campos desta tela conforme descrição a seguir:
Campo

Descrição

Descrição

Nome para identificação do indicador.

Ativo

Indica se o indicador será exibido no orçamento.

Classe de indicador

Classe que pode ser:
• Comparação de valores – Usado para criar indicadores de comparação, por
exemplo: % do custo do papel em relação ao custo total.

Ordem
Definição do indicador de
quantidade

• Quantidade e valores – Usado para criar indicadores de valores absolutos, por
exemplo horas totais em produção.
Ordem em que o indicador será exibido no orçamento. Pode ser preenchido de 1 a
4.
Só será exibido quando a classe de indicador selecionada for quantidade e valores.

Tipo de indicador

Quadro de informações para configurar o indicador de quantidade.
Só será exibido quando a classe de indicador selecionada for quantidade e valores.

Unidade

Tipo do indicador que pode ser:
• Unidades
• Área do produto especificada
• Área impressa especificada
• Peso do produto
• Indicador K16
• Horas totais
Só será exibido quando a classe de indicador selecionada for quantidade e valores.

Definição da meta do indicador

Unidade de medida utilizada para especificar o indicador de quantidade.
Informações para configurar a meta do indicador.
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Campo

Descrição

Meta do indicador

Tipo de meta utilizada para avaliar o indicador, que pode ser:
• Sem meta
• Quantidade ou percentual
• Primeiro valor
• Segundo valor
Só será exibido quando o indicador tiver uma meta.

Faixa 1 da meta

Limite inicial da faixa de aprovação do indicador.

Primeiro valor da meta

Se este valor for inferior ao valor da Faixa 2 da meta o sistema irá considerar como
adequados os valores dentro ou acima da faixa especificada. Se este valor for
superior ao valor da Faixa 2 da meta o sistema irá considerar como adequados os
valores dentro ou abaixo da faixa especificada
Só será exibido quando o indicador tiver uma meta.
Limite final da faixa de aprovação do indicador.

Nas abas: Primeiro valor do indicador apresentado na negociação e
Segundo valor do indicador apresentado na negociação, o usuário
pode definir as regras para comparação dos indicadores usando valores
e quantidades Preencha os campos em cada uma destas abas conforme
descrito abaixo:
Campo

Descrição

Descrição

Nome de identificação do valor a ser comparado.

Valor base

Tipo do valor apresentado que pode ser:
• Nenhum
• Custo
• Margem
• Preço
• Contribuição marginal
• Preço excedente
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Campo

Descrição

Apresentação valor

Forma de apresentação do valor, que pode ser:
• Total
• Unitário
• Milheiro
Identificação de onde serão colhidos os valores do indicador.

Base dos valores do indicador
Regra para seleção

Lista de contas de custo

Regra para a seleção dos valores nos diferentes grupos de produção, que pode ser:
• Todos
• Exceto os itens selecionados
• Apenas os itens selecionados
Contas de custo de onde serão colhidas as informações para o indicador.

Melhores Práticas com EFI
iQuote:

Contate-nos

Monitorando os Indicadores-chave

Fale com um Especialista

O EFI iQuote pode ajudá-lo a manter-se atento aos tipos de
informação crítica que você e seus funcionários precisam estar
cientes em cada trabalho, todos os dias. Os campos indicadoreschave que você seleciona para aparecer em seus orçamentos
manterão essa informação em primeiro plano. O iQuote mantém
o processo de atualização simples para que você possa facilmente
ajustá-lo de acordo com o crescimento do seu negócio.

011 2199-0100
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http://www.efi.com/pt-br/about-efi/contact-us/

Saiba Mais
http://www.efi.com/pt-br/products/productivity-software/
estimating/efi-iquote/overview/
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EFI impulsiona o seu sucesso.
Desde controladores de impressão Fiery, sistemas de gestão e web-to-print, até
impressoras inkjet de grandes formatos e de rótulos e etiquetas, a EFI possui tudo
que a sua empresa precisa para ser bem sucedida. Visite www.efi.com ou ligue 11
2199 0100 para mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet,
Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo,
Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace,
PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe,
Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

CJW.170328.US

