Caso de Sucesso

CBC CONTÁBIL
Serviços Contábeis, Auditoria e
Assessoria Empresarial

“

O ponto forte do sistema é o controle e
administração sobre os gastos e receitas, isso gera
economia nos tramites de documentos e harmonia
na comunicação interna da implantação, além de
maior segurança.
Lea Del Conte
Diretora
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Empresa

Resultados & Benefícios

A DEL CONTE, BONIFÁCIO E CORTEZ tem por objetivo ser um
escritório especializado em resolver problemas na área empresarial,
de forma diferenciada e personalizada, firmando com seus clientes
laços de parceria e confiança de modo a possibilitar‐lhes o
desenvolvimento de seus negócios. A CBC CONTÁBIL atua nas
áreas Contábil, Trabalhista, Fiscal e Auditoria Interna.

A gestão de clientes contempla os módulos Radar Contábil, Folha,
IRPJ, MT Fiscal e Patrimonial, os quais atendem mais de 150 clientes
e 600 empregados. E na solução interna com os módulos Radar
Gerenciador, Comercial, Financeiro, Conciliação, NFS‐e, Contábil,
Folha, Ponto e MT Fiscal.

Diﬁculdades & Necessidades
As duas principais dificuldades que enfrentavam eram:
 Entrega mensal de obrigações acessórias dos seus clientes.
Ex: SPEDs;
 Toda gestão, processos e rotinas internos do escritório eram
100% através de planilhas do Excel.
Com o crescimento do escritório, os atendimentos aos clientes de
grande porte exigiam maior responsabilidade na segurança e
qualidade das informações transmitidas.

Escolha & Decisão
"A escolha pelo ERP Radar Empresarial não foi difícil, um dos nossos
clientes já usava a solução desenvolvida pela WK Sistemas e somada
a ótimas referências de implantação, atendimento e suporte
prestados pela Pró‐Data System's, optamos pela aquisição."

Desaﬁos
"A maior resistência foi por parte dos usuários que já estavam
acostumados com seus respectivos softwares para cada setor.
Mesmo cientes da falta de integração foi necessário a Pró‐Data
System's apresentar o potencial dos benefícios que cada usuário
poderia alcançar em suas rotinas."

(11) 4227 9800

Com a implantação do ERP Radar Empresarial, a CBC Contábil
obteve otimização e grandes resultados, controlando todos os
contratos, serviços extras realizados, recebimentos, pagamentos e
faturamento integrado automaticamente à prefeitura do munícipio,
permitindo com que os colaboradores dediquem seu tempo ao
atendimento dos clientes da sua carteira.
“Antes da aquisição do ERP Radar Empresarial, o departamento
contábil demorava até 3 dias para conciliar todos os lançamentos
fiscais e 1 dia para conciliar todos os lançamentos do departamento
pessoal. Hoje com o Radar Empresarial todos os lançamentos são
enviados para a contabilidade.
O ponto forte do sistema é o controle e administração sobre os
gastos e receitas, isso gera economia nos tramites de documentos e
harmonia na comunicação interna da implantação, além de maior
segurança.
A redução de mão de obra e esforço operacional permitiu
aumentarmos nossa carteira de clientes. Com esses dados é evidente
nossa satisfação com o retorno do investimento."
Lea Del Conte
Diretora
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