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Aprimoramento de Processos



Não se trata apenas de contratar um consultor para melhorar os processos, a

obtenção e análise de dados, em conjunto com a aplicação de modernas

tecnologias, são o alicerce para o aprimoramento dos processos.

Na atualidade, ainda existem organizações nas quais não há dados quantitativos

para o gerenciamento dos processos. Entretanto, os novos tempos "exigem"

quantificar praticamente todos os estágios da produção, desde a solicitação do

cliente até a entrega do produto ou serviço.

Visando alcançar estes objetivos, Aeprotec oferece as seguintes soluções:



• Avaliação de processos

A avaliação procura classificar o estágio em que se encontra o processo para

implementar os diversos métodos e, posteriormente, as tecnologias para a

melhoria deles.

• Aplicação de Metodologias administrativas para melhoria nos processos

Existem várias ferramentas para o avanço dos processos e os nossos

especialistas podem determinar quais são as que melhor se adaptam para

conseguir rápidos resultados.

• Aprimoramento dos processos via estandardização de cores

A System Brunner, empresa suíça com quase quarenta anos de especialização

em soluções para estandardização no controle da qualidade das cores, foi a

pioneira na utilização de tecnologia para o controle do equilíbrio de cinzas em

máquinas offset.

Saiba mais em:
https://965b0f3c-953b-48ee-8477-

4f2432db3643.filesusr.com/ugd/2be8bd_65e9096b52e749aaac0cc1aebf47a632.pdf

https://965b0f3c-953b-48ee-8477-4f2432db3643.filesusr.com/ugd/2be8bd_65e9096b52e749aaac0cc1aebf47a632.pdf


• Obtenção e Análise de dados

A Aeprotec implementa processos e posteriores sistemas de coleta de dados à

procura de respostas para essas situações, que são os pilares fundamentais no

gerenciamento da organização.

• Automação de sistemas no processo

Posterior ao aprimoramento dos processos por meio das mudanças de

procedimentos e aplicação de padrões, iniciam-se os primeiros passos para a

adoção de tecnologias que aumentem a eficiência e eficácia deles.

• Integração de sistemas para a indústria gráfica

A integração é o futuro da indústria, requisito básico para manter a

competitividade.

A Aeprotec trabalha em parceria com a AKR Sistemas para integrar todos os

departamentos da sua empresa de forma modular e eficiente

Saiba mais em: https://965b0f3c-953b-48ee-8477-

4f2432db3643.filesusr.com/ugd/2be8bd_c2958bbe539a4d52bb2938ea674897bf.

pdf

https://965b0f3c-953b-48ee-8477-4f2432db3643.filesusr.com/ugd/2be8bd_c2958bbe539a4d52bb2938ea674897bf.pdf


• Adoção de pilares da indústria 4.0

Após dos primeiros passos no processo de integração, procede-se à utilização de

algum dos pilares da indústria 4.0 para otimizar o processo da organização.

• Aplicações de Machine Learning (via System Brunner e AKR Sistemas)

As informações e dados obtidos por seus equipamentos são enviados a um big

data que pode analisar e realizar correções de maneira automática, chegando ao

desenvolvimento de máquinas autônomas baseadas em inteligência artificial.



Entre em contato, temos a solução específica para sua 

organização!

Mail: contato@aeprotec1.com

+55 11 9 7251 1032

mailto:contato@aeprotec1.com
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