
Execução do processo de 
fornecimento compatível 
com seus negócios
O CorrChain® conecta você com seus clientes e fornecedores para ajudá-lo a construir 

processos dinâmicos de fornecimento.

Disponível como parte do pacote completo de 
soluções de fabricação EFITM ou como um produto 
independente, o módulo CorrChain Supply Chain 
Execution (SCE) permite que os fabricantes de 
embalagens gerenciem melhor o fluxo de materiais 
e informações em seus processos de fornecimento. 
O CorrChain permite gerenciar os relacionamentos 
com fornecedores e clientes, otimizando o inventário 
e melhorando o crescimento e a lucratividade.

Benefícios para o seu Negócio

• Agrega mais valor a todo seu processo 
de fornecimento

• Aumenta a fidelidade do cliente

• Reduz custos

• Reduz os níveis de inventário

• Melhora o atendimento ao cliente

• Reduz custos de transação

• Melhora a visibilidade em toda o seu processo 
de fornecimento
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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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O CorrChain é uma solução de processo de fornecimento 
colaborativa, segura e automatizada, projetada especificamente 
para o setor de embalagens.
Características e Funções

O CorrChain é uma solução de processo de fornecimento 
colaborativa, segura e automatizada, projetada especificamente 
para o setor de embalagens de papel. Ele permite que 
os fabricantes de embalagens se integrem a seus clientes 
e fornecedores e melhorem a comunicação interna. O módulo 
opera em um ambiente de internet seguro e privado. A EFI 
hospeda, gerencia e mantém os servidores. Por essa razão, 
você não terá que investir em hardware adicional nem 
precisará implantar ou manter outros softwares.

Seus parceiros de processo de fornecimento poderão acessar 
a solução CorrChain por meio de um portal na Web seguro 
e privado, com acesso a pedidos, produção e informações 
de transporte em tempo real – mas o CorrChain vai mais além. 
Em vez de apenas oferecer um portal da Web simples, no qual 
os clientes podem inserir pedidos e visualizar informações, 
o CorrChain integra os seus sistemas de negócios aos de seus 
clientes. Os clientes inserem os pedidos em seus próprios sistemas, 
e o CorrChain os transmite automaticamente para o seu sistema, 
sem intervenção do usuário, economizando tempo e dinheiro 
para todos os parceiros do processo de fornecimento.

O CorrChain converte dados entre os sistemas e oferece suporte 
a uma grande variedade de métodos de transferência de dados, 
incluindo EDI e XML, automatizando dessa forma os processos 
do processo de fornecimento entre os parceiros.

O CorrChain lhe proporciona a possibilidade de se conectar com 
seus clientes e fornecedores, aperfeiçoando e automatizando 
assim os seus processos essenciais de negócios. 
Esses processos incluem:

• Emissão de solicitação de cotações

• Criação de pedidos de compra

• Transmissão automatizada de ASN e BOL

• Confirmação de promessa de pedido e pedido de venda

• Negociação de exceção de pedido

• Alterações e cancelamentos de pedidos

• Faturamento eletrônico e EFT

• Relatórios automatizados de estoque de bobinas

• e muito mais...

Relatório CorrChain de status dos pedidos do cliente

Exceções de preços CorrChain
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