
Benefícios:

• Redução de custos por meio da minimização do consumo desnecessário de papel
• Controle ideal de custos através do registro automatizado do estoque
• Redução dos custos de armazenamento através da otimização das capacidades de armazenamento 

de papel
• Controle ideal do estoque através do monitoramento automatizado do consumo
• Visualização otimizada para o usuário
• Opções de interface para os sistemas de vendas, aquisição e gestão
• Possibilidade de controle centralizado de diversas fábricas de impressão

EAE Reeldata Gestão econômica de seu armazenamento de papel

Desde a entrega no recebimento até o posicionamento no porta-bobina, o ReelData – o sistema de 
gestão de dados do porta-bobinas da EAE – registra todos os dados durante a “vida útil” das suas 
bobinas em todas as fases. Você obtém uma visão geral de seu estoque, bem como seus dados de 
consumo, ao mesmo tempo em que verifica a qualidade dos produtos fornecidos. Um método para 
ter a ferramenta perfeita para reduzir os custos de produção reais e conter o aumento do preço 
do papel.

Redução de custo no consumo 
de papel www.eae.com

Todos as bobinas são 
verificadas!
Para poder otimizar seu setoque, é 
necessário ter uma visão exata de toda 
a capacidade dele, do consumo de papel 
e das aquisições de material. O ReelData 
assume essa função de controle para 
você e fornece os dados relevantes ao 
seu processo de produção.
A aquisição de dados é feita através de 
scanners estacionários e móveis que 
leem os códigos de barra das bobinas.

O monitoramento das bobinas começa 
quando os produtos são entregues, 
permitindo assim documentar erros 
na bobina. Bobinas defeituosas podem 
ser devolvidos diretamente para o 
fornecedor através da sua expedição, 
sem colocar a produção em risco. 
Além disso, essas estatísticas de 
erro permitem uma redução de custo 
efetiva, já que é possível controlar a 
qualidade de seus fornecedores e trocar 
de fornecedor, se for o caso.



Transparência na produção
Naturalmente, o ReelData também mantém 
uma visão geral durante o processo de 
impressão atual.

A gestão de papel da EAE captura os 
dados de consumo de sua empresa e, 
posteriormente, visualiza a quantidade 
de papel necessária classificada por 
diferentes critérios como, por exemplo, por 
produção, tipos de bobinas, fabricantes 
ou por período. Dessa forma, o ReelData 
auxilia na otimização de suas capacidades 
de armazenamento. O mesmo se aplica 
ao planejamento antecipado de seus 
requisitos de papel, permitindo uma 
colocação de pedido de longo prazo com 
custo otimizado.

É possível rastrear as quebras na rotativa 
que impedem a produção durante o 
processo de impressão até a bobina em 
questão, bem como o fornecedor, tornando 
mais fácil fazer as respectivas reclamações.

ReelData se adapta
As interfaces integradas permitem integrar 
ainda mais o ReelData aos sistemas de 
produção.

Os dados exportados podem ser integrados 
aos sistemas de distribuição / vendas, 
aquisição e gestão, além do planejamento 
de produção EAE e no sistema de 
predefinição da máquina Print. Por 
exemplo, os dados de produção do sistema 
de mensagem e relatório EAE Info podem 
ser transferidos para o ReelData. Essas 
possibilidades tornam o uso do ReelData 
ainda mais eficiente.
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