
EFI Corrugated 
Business System
Um sistema modular de negócios, totalmente integrado ao navegador, especificamente 

desenvolvido para as indústrias de fabricação de papelão ondulado e caixas dobráveis.

Corrugated Packaging Suite

Corrugated Packaging Suite

Com ilhas de informações resultando em intervenções 
desnecessárias, atrasos nos trabalhos e falhas de 
comunicação, é necessário atribuir e utilizar de forma 
mais eficiente os recursos para controlar custos, 
gerenciar processos e gerar lucros.

O EFI™ Corrugated Business System (CBS) permite 
criar de maneira dinâmica especificações de produtos  
e negócios eficientes para produção e remessa,  
graças a soluções inteligentes de definição de rotas, 
pedidos, cálculo de custos, gerenciamento de materiais, 
informações de armazenagem e rastreamento.

Controle e valor sem precedentes

Definição inteligente de rotas
• Rotas otimizadas entre diversas máquinas usando 

diferentes combinações de estilos, processos, 
capacidades e limitações operacionais

Confiabilidade no processo
• Módulos flexíveis do planejamento à remessa

• Precisão no rastreamento de transporte e tramitação

Orçamento
• Modelos customizáveis para requisitos específicos

• Rastreio preciso e em tempo real de todos os 
custos, incluindo materiais, mão de obra,  
entrega e despesas administrativas

• Gera o custo médio dos centros de custos 
produtivos (máquinas)

• Materiais específicos como etiquetas e adesivos são 
criados na hora



EFI impulsiona o seu 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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Gerenciamento de pedidos

• Fornece uma fácil revisão da quantidade de faturas  
e dos preços de venda dos produtos

• Sincronização automática com  
o Microsoft Dynamics GP

• Processos precisos de entrada de pedidos para  
fabricação e envio, reposição, entregas em envios  
separados e liberações de estoques

• Os custos são acumulados por pedido para permitir 
análise de custos “reais para o orçamento”

Gerenciamento da cadeia de fornecimento 
de ponta a ponta

• Gerenciamento de envio e rastreio

• Relatórios totalmente configuráveis

• Visibilidade de ponta a ponta dos processos 
comerciais e produtivos

Disponível como parte do EFI Corrugated Packaging 
Suite ou como uma solução independente, o CBS 
integra os processos de fabricação, produção e negócios  
para proporcionar crescimento e lucratividade às 
fábricas de folhas e de caixas e aos alimentadores de 
folhas no mercado de papelão ondulado.

Aprimore a visibilidade, a comunicação e o desempenho  
dos processos por meio de fluxos de trabalho digitais 
de ponta a ponta projetados para otimizar a utilização 
de recursos, eliminar intervenções manuais,  
reduzir o desperdício, aumentar as receitas  
e impulsionar as margens de lucro da sua empresa.
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