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Software de coleta de dados da corrugadeira
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CorrLink
em tempo real
®

Software de coleta de dados da corrugadeira

O CorrLink o ajuda a aumentar a produção, melhorar a eficiência da corrugadora
e da equipe técnica e reduzir os custos de fabricação.
®

Disponível em conjunto com o módulo EFI CorrTrim ,
o CorrLink permite eliminar os erros ao capturar
de forma manual a informação dos programas na
corrugadora, mudanças na sequência de programação
do último minuto e controle dos papéis ondulado.
TM

®

O CorrLink conta com um sistema de comunicação
bidirecional para se conectar com a corrugadora,
permitindo conhecer o programa, a produção
e o status da ordem em tempo real.

Benefícios para o seu Negócio
• Informação precisa de programas e ordens
• Traz informação em tempo real do status da ordem
e sua produção
• Compilação automática de produção, desperdício
e inatividade
• Melhora a produção do papel corrugado

O CorrLink automatiza a comunicação das informações entre
o departamento de planejamento e a equipe técnica da corrugadora.
Comunicação e Informação da Produção em
Tempo Real
CorrLink oferece uma conexão estável e automatizada para
transferir a sequência de produção até a corrugadora e compilar
a informação de produção, incluindo inatividade e desperdício.
Isto elimina erros de captura e facilita a geração de reportes
estatísticos de produção.

Ao se integrar com CorrTrim melhora-se a comunicação
entre o setor de programação e o dry-end da corrugadora;
Alertando a cada um em caso de alteração de problemas na
sequência de produção. Esta integração permite realizar alterações
no último minuto de forma rápida e fácil. Serviço ao cliente,
vendas e embarques podem dar seguimento em tempo real
ao status das ordens, incluindo tempos de produção estimados.

Funcionalidades:
•

Registro de desperdício de láminas e suos códigos de razão

•

Enviar o programa para a corrugadora

•

Inserir, eliminar, editar informação do programa

•

Modificar a sequência dos programas

•

Calcular os tempos de produção para grupos de programas

•

Alterar as ordens das facas de corte

•

Calcular, mostrar a posição relativa e absoluta da lâminas
e marcas

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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