
Optimize a sua Sala de Corte
Acabe com o papel - Controlo em Tempo Real

Numa empresa de vestuário moderna os custos do tecido representam 30% ou mais dos
custos totais da empresa. É na sua sala de corte que esses tecidos são cortados e onde
decorrem muitas operações complexas, sujeitas a muitos incidentes.
Para piorar a situação, a sala de corte é uma “Caixa Preta” sem ligação digital de e para 
o exterior, onde as operações internas são baseadas em papel, na maioria das vezes escritas 
à mão. Assim, a falta de informação ou controlo nesta área é crítica.

A nossa visão foi desenvolver uma ferramenta capaz de ligar digitalmente os vários
sistemas que actuam numa sala de corte, tais como o CAD, Corte, Estendedor, Software 
de Gestão (ERP), independente da marca ou idade destes equipamentos, permitindo-nos 
controlar em tempo real cada secção tais como, planeamento, estendimento, corte, lotes 
e inspecção.

Assim nasceu o software ICF - Invescorte Cutting Flow.

ICF - Invescorte Cutting Flow



O sistema ICF é um produto inovador, intuitivo e amigável desenvolvido pela Invescorte 
e que revoluciona a Gestão da Sala de Corte.

Com o sistema ICF, pela primeira vez, a gestão da empresa pode ter acesso imediato 
ao consumo real médio unitário por ordem de corte, para poder comparar com o previsto. Estes 
dados são um elemento chave na economia ambiental e no controle de custos.

ICF

Este módulo calcula, de forma automática, a melhor
estratégia de planos de corte (quantos planos de
corte, quais os tamanhos incluídos em cada um,
etc.). O ICF Cutplan executa diversos algoritmos 
para obter a melhor eficiência com o menor 
desperdício de tecido.

O ICF Cutplan é realmente inovador: está integrado
com as operações na sala de corte, recebendo 
o feedback em tempo real, mostrando o impacto 
de eventuais diferenças ocorridas entre o planeado e o executado, auxiliando o utilizador a decidir 
as melhores opções. Num mundo de prazos de entrega curtos, isto é crítico. 

Adicionamos ao sistema o controlo de incidências, registando o motivo (falha do equipamento, mesa 
cheia, etc.) e a correspondente duração, para medir a eficiência de cada sector e optimizar o uso dos 
equipamentos, bem como a sua manutenção.

O software ICF corre no mesmo computador do CAD 
e é aqui que o controlo da Sala de Corte começa. As 
informações são exibidas de forma clara, utilizando 
símbolos como semáforos que representam o estado 
de cada operação de acordo com a cor exibida, 
sendo mais rápido de ler e entender.

O sistema também regista o consumo de tecido, com 
opção de informação detalhada por lote e rolo, 
e inclui alguns recursos importantes que ajudam 
a reduzir o desperdício de tecido (sobreposições 
mínimas, etc.).

ICF Cutplan (módulo opcional)
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ICF Posprint (módulo opcional)

ICF Dashboards (módulo opcional)

Com a utilização de tablets no estendimento, corte, 
lotes e inspecção, podemos apresentar e obter 
informação de cada operação, independente do tipo 
de equipamento, marca ou idade, transformando 
a sala de corte numa verdadeira Indústria 4.0.

Nestes dispositivos as operações são apresentadas 
a cada operador de forma ordenada, para que não 
haja perdas de tempo e recursos em procurar o que 
fazer a seguir, não existindo assim operações 
perdidas ou esquecidas. 

Não é necessário imprimir em papel para enviar ou obter informações acerca de cada operação, sendo 
uma solução amiga do ambiente, mais económica e eficaz e conseguindo obter informações precisas em 
tempo real.

O ICF Posprint é um dispositivo especial que é
montado na mesa de descarga de qualquer máquina 
de corte. Com a ajuda de um grande monitor sensível 
ao toque que mostra o plano de corte, o operador 
pode identificar facilmente os componentes cortados, 
tornando desnecessário o plano do plotter. Acaba-se 
assim com um grande consumo de papel e tinta.
As etiquetas geradas podem ser personalizadas com 
informação do Cad ou do Erp e colocadas no tecido 
e não no plástico.

Tem a opção de identificar “peças com defeito” nos lotes (sem ter que fazer uma inspeção de 100%). 
Ao remover-se estas “peças com defeito” acabam os sobrecustos inerentes a outras operações de 
acabamento (impressão, bordados, lavagens, etc.) em peças defeituosas não detectadas e não 
removidas atempadamente.

Os Dashboards (Painéis de Bordo) do ICF são 
uma mais-valia importante do sistema porque 
mostram em tempo real “Indicadores Importantes de 
Performance” e “Avisos” à gestão e aos operadores.

Facilmente permite inúmeros Painéis que 
apresentam informação do ICF ou de outras fontes 
(ERP). Pode ser utilizado numa variedade de 
equipamentos (TV, Tablets, Telefones, etc.).

ICF Terminais
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“O sistema ICF é a ferramenta fundamental para a gestão moderna da sala de corte 
de qualquer empresa de vestuário que procura inovação, digitalização, otimização 
de tempo e processos, controle de custos e sustentabilidade.”


