Caso de Sucesso

ARTEPINUS
Indústria e Comércio de Madeiras

“

Tivemos uma melhoria significativa nos processos
gerenciais, destacando‐se a perfeita integração
entre os módulos, as informações atualizadas em
tempo real e a integração total dos processos.
Márcia Machiaveli
Gerente Administrativo

64bits

”

Empresa

Resultados & Benefícios

A ARTEPINUS, fundada em 1983, atua na área de transformação de
madeiras nativas e reflorestadas.

Após análise dos sistemas disponíveis no mercado, a Artepinus
optou pelo ERP Radar Empresarial, que possibilitava integrar
perfeitamente todas as áreas da empresa. Em 2009, com a
obrigatoriedade do uso da Nota Fiscal Eletrônica, implantou o Radar
Comercial.

Atende clientes dos mais diversos setores que atuam na
transformação da madeira, tais como, indústria moveleira e
construção civil.

Diﬁculdades & Necessidades
A falta de um sistema completo e integrado com todas as áreas da
empresa gerava enormes dificuldades e gasto de tempo para a
obtenção das informações gerenciais necessárias à gestão da
empresa. Além disto, a Artepinus tinha a necessidade de um maior
controle das informações e de adequação às exigências legais, tais
como SPED Contábil, Fiscal e NF‐e.
A maior dificuldade era, portanto, a utilização de vários sistemas,
desenvolvidos em plataformas diferentes, dificultando o processo
de integração e gerando um enorme retrabalho para a digitação das
informações em cada área.

"A migração do xt‐D/C para o Radar Contábil foi muito tranquila.
Tivemos uma melhoria significativa nos processos gerenciais,
destacando‐se a perfeita integração entre os módulos, as
informações atualizadas em tempo real e a integração total dos
processos.
Com a integração das áreas Comercial com a NF‐e, Financeiro,
Contábil e Fiscal tivemos uma maior agilidade e controle das
informações, e mais confiança para as tomadas de decisão."
Márcia Machiaveli
Gerente Administrativo

A empresa utilizava o xt‐D/C na área contábil e sistemas não
integrados nas áreas Fiscal e Financeira e procurava, então, por
soluções que pudessem atender suas necessidades, considerando
custo/benefício, migração das informações do antigo sistema e
prazo de implantação.
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