
EFI IQ 
para gráficos de exibição 

A EFI ajuda você a tomar decisões inteligentes com análise de dados
Agregue valor aos seus dados de produção conectando suas impressoras ao EFI IQ.  Eleve sua produção diária e gerenciamento 

de negócios com decisões orientadas por dados que ajudarão você a construir um negócio mais forte e lucrativo.

Economias de tinta
• Otimize o uso de tinta por tarefa com o modo 

de cor e a resolução corretos.
• Monitore eventos de purga entre turnos e 

impressoras para identificar desperdícios.

Economias de substrato
• Compare o tamanho da impressão com o substrato 

usado para reduzir o desperdício ao aparar.
• Verifique se as configurações de impressão estão 

corretas para tarefas repetidas, evitando reimpressões 
e desperdício de mídia.

Aumento da produtividade da impressora
• Resolva eventos de bloqueio de produção mais 

rapidamente por e-mail e alertas de dispositivos móveis.
• Compare a produtividade entre os turnos para identificar 

ineficiências e determinar quando adicionar/reduzir turnos.
• Verifique se as tarefas são produzidas na velocidade  

de impressão e no modo de qualidade ideais.
• Monitore o tempo de troca para identificar possíveis 

ganhos de produção por meio de lotes de trabalho.

Precificar trabalhos com mais precisão
• Precifique ou faça pedidos semelhantes com 

precisão com dados históricos de uso de tinta 
e substrato.

Economias de tempo
• Use o dispositivo móvel para monitorar a atividade e os trabalhos 

do chão de fábrica 24 horas por dia, 7 dias por semana.
• Obtenha relatórios automatizados em vez de coletar dados 

manualmente.

"O EFI IQ é uma das melhores maneiras  
de acompanhar tudo. E, se eu precisar extrair 

números, sei que posso fazer de maneira confiável 
e precisa logo na primeira vez, a qualquer 

momento, fora deste programa. É extraordinário."

John Princic, Gerente de produção nacional,  
REAL Marketing

Construir um negócio mais sólido e lucrativo com seus dados de produção usando  
os aplicativos EFI IQ.
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Para obter mais informações sobre o EFI IQ, acesse https://efi.com/iq-dg

*Todas as imagens incluídas são capturas de tela de aplicativos IQ


