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®

Software de programação para corrugados

GereCorrTrim
Programações mais
Eficientes e Flexíveis
®

Software de programação para corrugados

CorrTrim , desenhado e desenvolvido com a experiência de mais de trinta
anos na indústria, é o software de programação para corrugados mais robusto,
flexível e completo para a indústria.
®

Disponível como parte do pacote completo de
soluções de fabricação EFI ou como um módulo
independente, integrado com o sistema de negócios da
sua empresa, lhe ajudará a incrementar a produtividade
da corrugadora.
CorrTrim da um maior controle de ordens e custos,
permite que os programadores possam gerar programas
mais eficientes e flexíveis em menos tempo.

Benefícios para o seu Negócio
• Diminui o aparamento lateral
• Reduz os custos
• Incrementa a produtividade e a eficiência
da corrugadora
• Melhora o planejamento e a programação
• Proporciona informação das ordens em tempo real
do serviço aos clientes

Crie programas para corrugadora com base nos fatores de custo.
Características e Funções

Soluções baseadas em custos

Com CorrTrim, os programadores podem criar cenários
hipotéticos e realizar comparações de custos de produção entre
diferentes programas em tempo real, sem afetar o plano-mestre.

O CorrTrim lhe permite selecionar uma solução de programação
baseada na sua opção de fatores de custo, incluindo:
•

Custos operacionais

Com o CorrTrim, é possível:

•

Desperdício por perda de papel

•

•

Aparamento lateral

•

Custos de upgrades e downgrades do papelão

•

Custos de categoria de papelão

•

Alterações no slitter/triplex

•

E muito mais...

•

Programar em tempo (just-in time) para maior flexibilidade
de produção
Ajustar os parâmetros de programação de forma automática
para gerar o melhor programa para o grupo de ordens
de programação.

•

Conhecer o custo e realizar “upgrade” antes de tomar a decisão

•

Reduzir o tempo de inatividade e minimizar as trocas de papel

•

Reduzir o desperdício, diminuindo o aparamento lateral

•

Monitorar o consumo estimado de papel, custos e outros
indicadores chaves (KPIs) da corrugadora

•

Contar com resultados globais da programação para apoio
e tomada de decisões.

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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