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Presença em toda América Latina

Metrics está presente nas principais empresas 
do setor em setor em:

O sistema está disponível em português, espanhol  
e inglês e conta com um valioso suporte técnico 
ao cliente também nos três idiomas. 

•  Argentina 

•  Brasil 

•  Bolívia 

•  Chile 

•  Colômbia 

•  Costa Rica 

•  El Salvador 

•  Guatemala 

•  Paraguai 

•  Peru 

•  México

MARCOS COSTA, 
COORDENADOR DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
GRÁFICA REX EMBALAGENS

Nosso volume de produção 
e faturamento cresceu 
consideravelmente. 
Calculamos um aumento 
de mais de 40% desde 
a aquisição do Metrics. 
Dificilmente conseguiríamos 
atender a esse incremento 
sem essa ferramenta de 
gestão

Metrics é um sistema de gestão desenhado especialmente 
para a indústria de conversão e impressão de embalagens e 
rótulos, preparado para satisfazer necessidades específicas 
e peculiaridades desses mercados.

A ferramenta elimina as tarefas que serão executadas pelo 
sistema de forma rápida e precisa. Além disso, o software 
inclui todas as áreas da empresa que precisam cooperar 
entre si, evitando retrabalhos e erros, o que reduz 
significativamente os custos de produção.

Mais automação,
integração e informação
para decidir rapidamente
No cenário competitivo atual, os processos precisam 
ser medidos, testados, padronizados e constantemente 
melhorados.

Os clientes não procuram fornecedores, e sim parceiros 
de negócios. E ele exige e busca cada vez mais qualidade, 
resposta rápida, entrega no prazo. 
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No cenário competitivo atual, os processos precisam ser medidos, testados, 
padronizados e constantemente melhorados.

Os clientes não procuram fornecedores, e sim parceiros de negócios. E ele exige e 
busca cada vez mais qualidade, resposta rápida, entrega no prazo. 

 
Mas, claro, a preços cada vez mais baixos. Tudo isso de uma vez.

HAROLDO BRAUNE, 
GERENTE OPERACIONAL 

KAWAGRAF EMBALAGENS
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Forte redução nos custos de desenvolvimento 
e/ou customização de software e controles.

Definição de workflows de produção e gestão de 
vendas para a produção de Cartuchos, Impressão 
Flexográfica, Extrusão e Etiquetas e Rótulos.

Concentração de informações em um 
único sistema.

Interface de usuário que pode ser customizada 
pelo cliente.

Eliminação de tarefas manuais e automatização 
de processos.

Planejamento completo com visão detalhada 
de cada etapa do processo, incluindo a integração 
das tarefas executadas pelos colaboradores.

Automação da coleta de dados de produção para 
todos os tipos de equipamentos, atuais ou não.

Acompanhamento de documentos e relatórios sobre 
as atividades de todos os departamentos.

Maior agilidade nos processos internos, incluindo 
atendimento ao cliente.

Comunicação alinhada entre as áreas da empresa.

Rápida identificação de incidentes.

Redução significativa do erro humano.

Tínhamos uma demanda de serviços crescente e um aumento
da exigência por qualidade e controles. Optamos por buscar uma
solução mais robusta e compatível ao cenário. 

O Metrics foi a nossa escolha em
conta da extensão do software e a aderência com nosso
processo

MARCOS COSTA, 
COORDENADOR DE TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO GRÁFICA REX EMBALAGENS 

Com Metrics tem: 

Melhores práticas para sua empresa
A eProductivity Software é líder no desenvolvimento de tecnologias para impressão de embalagens e rótulos, possui 
uma estrutura sólida de investimentos constantes em pesquisa e desenvolvimento. Mantém seus produtos e serviços 
sempre atualizados. Assim, sua empresa pode ter um parceiro comprometido com a evolução do seu negócio e 
dedicado ao desenvolvimento das melhores soluções de gestão exclusivas para o seu mercado.

Uma solução sólida de MIS/MES (Management Information Systems / Manufacturing Execution Systems) é essencial 
para que uma indústria de embalagens e rótulos não perca o foco de nenhum detalhe vital para o seu negócio, 
permitindo mitigar riscos com segurança, sem que os executivos dessas empresas precisem ser escravos de sua 
operação e possam focar no que realmente importa.

É por isso que o sistema certo conecta informações, tecnologia, pessoas e mantém a empresa em movimento.

Encontrar o parceiro certo com soluções comprovadas e específicas do setor pode significar a diferença entre se 
tornar um líder do setor ou ficar para trás.



5

O Metrics permite que todas as informações de especificação de um 
produto gráfico sejam transmitidas eletronicamente para o sistema de 
controle de pré-impressão. Trabalhar mais rápido, reduzindo custos e 
contribuindo para um melhor atendimento ao cliente

Solução modular e completa

CERTIFICADO

 

Área de vendas
•  Gerenciar informações  
    do cliente

•  Definir e acompanhar  
    previsões de vendas

•  Especificar produtos

•  Elaborar orçamentos

•  Integração com Esko Artioscad  
    para otimização do ajuste

•  Estimar custos e definir preços

•  Gerenciar propostas e  
    coletar solicitações

•  Medir resultados

Área de gestão
•  Visão sobre os custos reais
    de produção

•  Análise de resultados por     
    áreas, cliente ou produto

•  Extração de indicadores para   
    medir resultados

•  Análise de variações entre o   
    planejado e o realizado

•  Geração de gráficos e relatórios 
    para auxiliar os gestores
    da empresa

Área de planejamento 
e produção
•   Elaborar especificações técnicas 
     e criar ordens de serviço

•   Definir critérios e características 
     de qualidade

•   Fornecer materiais e recursos

•   Planejar e controlar a produção

•   Planejar e controlar ferramentas 
     de produção como matrizes e 
     cilindros de corte

•   Controlar a rastreabilidade de 
     produtos e produtos 
     semiacabados

•  Medir a eficiência da máquina

•   Definir e implementar processos 
     de melhorias contínuas

•   Calcular os custos reais e avaliar 
     os resultados

•   Calcular os custos reais e

O Metrics foi desenvolvido para atender às indústrias de embalagens e conversão de rótulos. Isso significa que você 
não precisa lidar com personalizações caras e regulares que, geralmente, se associa a pacotes de software genéricos. 

Ao executar as versões padrão do sistema ERP flexível, os clientes da eProductivity Software se beneficiam de 
atualizações mais fáceis, melhor serviço de uma equipe experiente no setor, menor custo total de propriedade e a 
vantagem competitiva de poder aproveitar rapidamente novas oportunidades de crescimento.

Para cada área diferente da sua empresa, o Metrics possui módulos especializados com o objetivo de automatizar e 
integrar as tarefas realizadas nos departamentos e pelas pessoas envolvidas.



6

CRM
Relacionamentos

Comercial Produção Administrativo

Vendas Planejar Produzir Controlar
Materiais

Controlar
Finanças

ENG
Engenharia de produto

JBT
Apontamento de 
produção

POS

Pós Cálculo

CRL

Custeio Real

PBI

Conector 
Power BI

EST
Controle de estoque

FAT
Faturamento

IQUOTE
Orçamentos Web

ORP
Ordem de produção

CST
Controle de terceiros

CMP
Compras

FIN
Contas a pagar / 
receber

ORC CLASSIC

Orçamentos

PLANNER
Planejamento

WIP
Produto em processo

VOL
Controle de volumes

CMM
Controle de comissões

PEV

Pedido de vendas

TOOLING

Controle de ferramentas

JDF

Conexão JDF

CPA

Produto acabado

ICC/ICF

Integração contábil / 
fiscal

SFC

Previsões de vendas

ANM

Anomalias

SDI

Integrações

ADP

Análise de demanda 
de produção

OEE

Controle de eficiência

LQAS

Laudo de qualidade

GPR

Relatório de produção

HHC

Conexão para coletor 
de dados

PEV WEB

Interface web para 
pedido de vendas

Confira a abrangência do sistema Metrics e todos os módulos disponíveis para impulsionar

cada setor da sua empresa:

Metrics
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ICC/ICF

Integração contábil / 
fiscal

À medida que surgem 
demandas, confiamos na 

eProductivity Software para 
buscar soluções. 

GELBER ABE,  
VICEPRESIDENTE DE 
OPERACIONES PARA 

LATINOAMÉRICA COPAG

Desde que implementamos a ferramenta, notamos uma 
mudança considerável na produção. O módulo tem contribuído 

para redução das distorções de inventário e elevar o nível de 
organização, que é um ponto desafiador para a equipe.

O Metrics foi implantado em centenas de empresas de 
impressão e possui um conjunto exclusivo de recursos para 
os negócios de embalagens flexíveis, embalagens de cartão e 
conversão de etiquetas, somando-se à experiência global da 
eProductivity Software.

O processo de implementação comprovado da eProductivity 
Software inclui atenção a projetos individuais por uma 
equipe experiente de implementação e treinamento, que 
ajuda nossos clientes a decolar.

Não estamos limitados apenas ao software, nosso mundo é 
a produtividade em impressão e embalagem. Nós ouvimos 
nossos clientes e a indústria, aprimorando continuamente 
nossas soluções para atender às necessidades de hoje, 
enquanto projetamos para o futuro, as nossas ferramentas 
de software oferecem à sua empresa um ecossistema de 
produção e gerenciamento lucrativo e preparado 
para o futuro.

Entre em
contato
para mais
informações



A  é líder mundial de tecnologia de software específica para as indústrias de embalagens e impressão. As soluções integradas e automatizadas são projetadas para 
permitir o crescimento da receita e impulsionar a eficiência operacional. A eProductivity Software está sediada em Pittsburgh, Pensilvânia, com escritórios em todo o mundo. Com mais 
de trinta anos dedicados a fornecer a melhor tecnologia da categoria para as indústrias de embalagens e impressão, a filosofia da empresa é que a eProductivity Software é bem-sucedida 
quando seus clientes prosperam. Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail contact@eProductivitySoftware.com
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Esta publicação é protegida por direitos autorais, e todos os direitos são reservados. Nenhuma parte dele pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer 
forma ou por qualquer meio para qualquer finalidade sem o consentimento prévio por escrito da eProductivity Software. As informações neste documento 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não representam um compromisso por parte do eProductivity Software.

Auto-Count, MarketDirect StoreFront, SmartCanvas, DSFdesign Studio, PrintFlow, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Radius, são marcas registradas da EPS US, LLC e/ou de suas subsidiárias ou afiliadas integrais nos 
EUA e/ou em alguns outros países.  

Todos os outros termos e nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos. 

Clique ou 
escaneie

para saber 
mais

EMPOWER. EVOLVE. EXCITE.


