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Um sistema de
orçamento que
torna seu negócio
mais inteligente.

EFI iQuote
O EFI iQuote transforma seu método de orçamento em um “inteligente” processo
visual, maximizando seu potencial de lucro em cada trabalho. O iQuote gera todas
as possíveis rotas que um trabalho pode ter para ser produzido em seu parque
gráfico, analisando e escolhendo as melhores máquinas, matérias-primas e layouts
de imposição. Otimizando cada solução automaticamente para cada quantidade
demandada. Esta inteligência se aplica também para a escolha da melhor tecnologia
de impressão em cada quantidade – digital ou offset, plana ou rotativa.

iQuote define seu workflow
de impressão
O iQuote é o único software capaz de apresentar
os resultados de cada orçamento em um diagrama
detalhado e ao mesmo tempo fácil de entender.
Os orçamentistas podem revisar rapidamente
o diagrama de engenharia de produção e, em caso
de alguma modificação, o iQuote calcula o impacto
do resultado, garantindo decisões estratégicas
e inteligentes em tempo real.

Maior produtividade por meio
de negociações inteligentes
A chave em qualquer processo de negociação
é o sólido conhecimento da sua situação real de seu
negócio. O iQuote fornece imediatamente a melhor
alternativa de produção e preços para qualquer
mudança de cenário.
Durante o processo de orçamento, o iQuote
fornece um “documento de negociação” detalhado.
Este documento “dinâmico” fornece informações sobre
todos os aspectos da produção, incluindo pessoas,
máquinas, matérias-primas, margens e preço de venda
sugerido. É possível analisar o impacto de um aumento
de custos ou de um desconto com apenas alguns clicks
e definir o preço final com perfeita consciência dos
custos de produção e da margem de lucro.

Flexibilidade e poder
Com o iQuote é possível definir precisos
padrões de usabilidade, sem perder a flexibilidade,
quando necessário. Ele foi projetado para produzir
orçamentos para todos os tipos de produtos, desde
revistas e mala direta até capa dura e embalagens.
A inteligência do software permite que orçamentistas
mais experientes e iniciantes trabalhem com o mesmo
nível de qualidade, reunindo e protegendo a inteligência
do negócio da sua empresa em um arquivo centralizado
e partilhado. Ao contrário de outros sistemas,
com o iQuote os gestores recebem um feedback
sobre o processo de orçamento em múltiplos níveis.

iQuote —
diagrama
de negociação

Imagem do iQuote –
escolha do tipo de
produto para
o orçamento

iQuote – processo de
orçamento inteligente
Início simples: O iQuote faz o trabalho…
As especificações do trabalho são baseadas nas
informações do produto final que serão entregues ao
cliente e não nos processos técnicos necessários para
produzi-lo. Assim, a tomada de decisões técnicas é feita
onde deve ser, no software.
Análise automatizada: O iQuote escolhe a melhor
rota... E calcula o melhor método de produção para
seu trabalho por meio de uma abrangente análise
de seu parque gráfico, considerando processos
e máquinas, velocidade, perda de papel, matériasprimas, layout de imposição e formatos de substrato.
A análise considera todos os detalhes de cada rota de
produção sem omissões ou erros de seleção e sem
ignorar nenhuma etapa do processo. O iQuote não
deixa que nada seja esquecido.

Seleção inteligente: O iQuote facilita sua análise…
E totaliza os custos por cada rota de produção
e quantidade, apresentando a escolha mais rentável
para cada situação. Cada quantidade do orçamento
tem sua própria rota de produção – o plano de
produção mais eficiente e vantajoso ganha sempre.
Escolhas com flexibilidade: O iQuote é inteligente
e flexível… Quando os orçamentistas necessitam
escolher uma rota de produção alternativa, eles podem
confiar que a nova engenharia de produção/custo
visualizado será o mais eficiente possível, respeitando
a restrição imposta. O feedback em tempo real resulta
em decisões mais inteligentes para cada orçamento.
O registro detalhado das alterações permite aos
gestores obter uma visão exata do processo
de orçamento.
Orçar, ganhar o trabalho: O iQuote transforma
o orçamento final em uma decisão inteligente…
O orçamentista e/ou o gestor têm a oportunidade
de analisar e adaptar custos, margens e preços, com
visibilidade imediata do impacto de suas modificações:

Diagrama de engenharia do iQuote automático
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Ganhar trabalhos com confiança na lucratividade
O modelo de fluxo de trabalho do iQuote dá à sua equipe a estrutura de informação
necessária para especificar, avaliar, ajustar e fornecer orçamentos que representam
o método de produção mais eficiente para cada componente do trabalho e para
cada quantidade orçada. Seu atuais e potenciais clientes irão reconhecer sua atenção
aos detalhes durante o processo. E quando você ganhar o trabalho, saberá seu lucro
potencial antecipadamente. O iQuote dará a seus negócios um novo patamar de
inteligência sobre orçamentação.

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.
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