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®

Solução de inventário de papel

Solução Gerenciamento de Inventário de Papel para rastreamento de todos os aspectos
do estoque, da compra ao consumo.
Disponível como parte do pacote completo de
soluções de fabricação EFI ou como um módulo
independente, o CorrTrac ajuda os fabricantes de
embalagens para papelão ondulado a rastrear cada
aspecto de seu inventário de papel, desde o compra até
o consumo, e proporciona a capacidade de monitorar
e gerenciar os custos de papel durante todo o período
de contabilidade.
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A automação e a integração de sistemas do CorrTrac
ajudam a eliminar erros de fábrica resultantes
da entrada manual de dados, além de aumentar
a precisão do inventário de papel, assegurando que
os funcionários de chão de fábrica usem o estoque
correto de bobinas para um trabalho em particular.
O CorrTrac é fácil de usar: a interface de usuário
simplificada ajuda os funcionários a processar

rapidamente grandes quantidades de estoque, além
de preservar a identidade e os atributos de cada papel
individualmente.
Em fábricas que usam a solução de programação de
corrugado da EFI CorrTrim, CorrTrac proporciona
informações de disponibilidade de papel em tempo
real, facilitando a programação precisa e pontual,
além de melhorar os resultados.
O CorrTrac inclui recursos essenciais de relatório
que fornecem informações detalhadas de ação para
o gerenciamento da fábrica com dados do histórico de
consumo (por pedido, turno ou fábrica), histórico de
bobina e inventário, por categoria, largura ou estado.

Benefícios para o seu Negócio
• Elimina erros de inventário
• Reduz o tempo de inatividade
• Reduz o desperdício
• Proporciona visibilidade do estoque de
bobinas desde o pedido até o consumo
• Proporciona a possibilidade de rastrear
as bobinas usadas nos pedidos
• Gerencia facilmente o inventário de fins
de bobinas e rótulos

CorrTrac permite o reabastecimento do papel de acordo com
a demanda para ajudar a reduzir erros.
Reposição orientada pela demanda
O CorrTrac possibilita a reposição automática orientada pela
demanda do estoque de papel, para ajudar a reduzir erros ao fazer
pedidos, e proporciona uma visibilidade melhorada da demanda
de estoque projetada. O gerenciador de pedidos do CorrTrac
analisa o número de papéis disponíveis e em trânsito e o histórico
de consumo do estoque e recomenda a quantia apropriada a ser
encomendada por categoria e largura.
Os planejadores podem configurar o gerenciador de pedidos com
níveis mínimo, máximo e desejado de inventário, e o software
usará essas informações para análise de estoque de papéis
e recomendações de pedido. Os planejadores podem incluir
ou excluir papéis específicos e combinações de largura com
base nessa análise.

O CorrTrac transmite automaticamente os pedidos de estoque
de bobinas aprovados, ou RFQs com base na data de entrega,
diretamente à fábrica por meio da integração com o CorrChain®,
o software de execução de cadeia de fornecimento da
EFI. Adicionalmente, o CorrTrac pode receber ASNs e faturas
eletronicamente, diretamente da fábrica, e enviar transferências
de fundos eletrônicas (EFT) à fábrica por meio do CorrChain.
Dependendo do nível de integração com a fábrica, os pedidos
podem aparecer diretamente no próprio sistema comercial da
fábrica, e uma promessa de entrega pode ser automaticamente
transmitida de volta para a instalação, reduzindo assim a entrada
manual de pedidos.

Módulo de empilhamento
Usando o módulo sem fio, você pode instalar telas de
empilhamento e fornecer aos empilhadeiristas o inventário
de papéis, a capacidade de rastreamento e os dados de lineup
da corrugadora em tempo real. Seus empilhadeiristas saberão
exatamente o horário de entrega de cada bobina de forma
a atender à demanda.

Módulo de Consumo de Wetend
O módulo CorrTrac wetend registra o consumo de papel na
corrugadora e imprime rótulos de identificação para as filas de
bobina quando se desmontam. Com CorrTrac a fábrica terá
visibilidade de quais bobinas foram utilizadas com quais pedidos
e a quais horários.

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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