Caso de Sucesso

BOLLAND DO BRASIL
Produção de Petróleo

“

O ERP Radar Empresarial contribuiu para agilizar

nossos procedimentos internos e agora com o
apoio do WK Industrial miramos uma nova fase de
crescimento.
Alejandro Pigni
Diretor

Empresa

64bits

”
Resultados & Benefícios

A empresa BOLLAND DO BRASIL instalou‐se em Lauro
de Freitas em 1998 atuando na importação/revenda de
bombas mecânicas de profundidade e fabricação de
produtos químicos para a cadeia de petróleo.

Bolland Com mais de mil colaboradores, está presente na
Argentina, Brasil e Bolívia e hoje exporta seus produtos e serviços
para mais de dez países, operando sob as normas da ISO 9000 e
14000.

Diﬁculdades & Necessidades
Há 10 anos, o crescimento significativo de 500% trouxe obstáculos
para os negócios: as rotinas administrativas e operacionais
precisavam de segurança.
O volume nas movimentações gerou retrabalho, redundâncias,
tornando as informações imprecisas, causando dificuldade e
demora na consolidação dos dados transmitidos ao escritório.
Por esse motivo, o ERP Radar Empresarial tornou‐se fundamental
para garantir a estabilidade necessária e suportar novos obstáculos,
necessários para manter a operação em pleno funcionamento.
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A Bolland Brasil já tinha uma cultura de software, devido suas
origens e recorreu à RV Consultores, seu escritório de contabilidade.
Como cliente‐parceiro da Help Consultoria e WK Sistemas, escolheu
o Radar Empresarial. Esta decisão possibilitou ter um total controle
dos processos internos e integração com o escritório.
O processo de implantação foi ágil e finalizado com sucesso. Hoje,
com uma gestão eficaz, integra de forma perfeita as rotinas de
faturamento, financeiro, estoque, compras com o contábil e fiscal.
Os dados internos tornaram‐se informações transparentes e
fundamentais para a tomada de decisão.
Outros aspectos positivos obtidos com ERP Radar Empresarial:
 Automatização das rotinas administrativas e operacionais;
 Eliminação de redundâncias e retrabalho;
 Otimização e aumento da eficiência operacional;
 Segurança e confiabilidade na execução das tarefas;
 Integração com o escritório contábil;
 Tempo livre para a gestão dos indicadores.
"Naquela época, cotamos com outras soluções de mercado.
Escolhemos o Radar Empresarial por conta da integração com o
nosso escritório contábil. Tínhamos crescido muito em curto espaço
de tempo e os funcionários estavam perdendo bastante tempo
realizando todo o trabalho através de planilhas. O ERP Radar
Empresarial contribuiu para agilizar nossos procedimentos internos e
agora com o apoio do WK Industrial miramos uma nova fase de
crescimento."
Alejandro Pigni
Diretor
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