Caso de Sucesso

CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas ‘’Dr. João Amorim’’

“

O ERP Radar Empresarial é prático e completo.
Fácil de usar e de integrar com outras soluções
utilizadas pelo CEJAM.
João Francisco Romano
Gerente Administrativo

”

64bits

Empresa

Resultados & Benefícios

O CEJAM (CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO
AMORIM") foi criado em 1991 por um grupo de médicos,
advogados e profissionais de saúde do Centro de Referência da
Saúde da Mulher e de Nutrição Alimentação e Desenvolvimento
Infantil (CRSMINADI), Hospital Perola Byington, para dar apoio
àquela Instituição.

Em 2013, após o período mais crítico de parametrizações, testes,
adaptação dos processos e implantação do ERP Radar Empresarial
este entrou em produção de forma integrada envolvendo as áreas
Contábil, Fiscal e Financeiro sendo necessária a inclusão de novos
usuários e treinamento dos mesmos.

Diﬁculdades & Necessidades
Em 2011, o CEJAM iniciou uma grande expansão e enfrentava
muitas dificuldades com a organização e visualização de suas
informações. Necessitava tomar decisões rápidas e estratégicas
baseadas em informações sólidas e integrar todas as operações de
negócios era de suma importância para fazer um planejamento
sólido, otimizando os recursos disponíveis e, assim, melhorando o
seu desempenho em todas as suas áreas de negócio.

Decisão & Escolha
A avançada tecnologia, ou seja, o acesso de qualquer local via
internet e o baixo custo em infraestrutura, foram os principais
fatores na escolha do ERP Radar Empresarial, que para o Gerente
Administrativo, Sr. João Francisco Romano, é uma solução leve,
abrangente e adaptada às suas necessidades.
"O ERP Radar Empresarial é prático e completo. Fácil de usar e de
integrar com outras soluções utilizadas pelo CEJAM."
João Francisco Romano
Gerente Administrativo

(11) 2476 1920

"Estávamos temerosos em relação às resistências que pudéssemos
encontrar por parte dos usuários, mas o ERP Radar Empresarial
mostrou ter uma excelente usabilidade conquistando a equipe da
controladoria através de conceitos e rotinas de fácil entendimento,
somada a ergonomia do software que proporcionam uma excelente
operacionalidade."
Com o ERP Radar Empresarial o CEJAM obteve:
Ÿ Integração das informações do RH com a contabilidade;
Ÿ Redução de uma semana de trabalho da equipe na conciliação
dos extratos bancários;
Ÿ Eliminação de retrabalho ao redigitar na contabilidade a
informação vinda do financeiro e;
Ÿ Agilidade com a entrada das informações via um único
lançamento através do Registro de Entradas do módulo
Compras possibilitando "alimentar" os módulos Contábil, Fiscal
e Financeiro.
Através da ampliação das Soluções WK para outras áreas dentro da
administração, hoje o ERP Radar Empresarial tornou-se um
componente indispensável no planejamento estratégico e ponto
fundamental para o alcance dos objetivos do CEJAM.
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