Caso de Sucesso

“

Eu realmente conﬁo no Radar 100%, acho
que ele ampara muito bem a empresa.
Marcilene Fogaça
Gerente Administrativa

”

Empresa

Resultados & Benefícios

Fundada em 1996, a Cia Saneamento de Jundiaí (CSJ) construiu a
ETEJ, Estação de Tratamento de Esgotos de Jundiaí, com o objetivo
de tratar todo o esgoto da cidade. A operação começou em 1998 e
hoje todo o esgoto coletado pela DAE S/A recebe tratamento e
destinação adequados, garantindo um saneamento de qualidade e
respeitando o meio ambiente.

“A nossa gestão está 99%, a empresa ainda pensa em adquirir mais
alguns módulos como o GED e implantar mais serviços, como gestão
de contratos”, detalhou a cliente. “A gente está sempre tentando
desenvolver, usar bem mais está ferramenta que é o Radar”,
complementou.

Cliente WK desde 2001 é atendida pelo canal Pró-Data de São Paulo
(SP).

Diﬁculdades e Necessidades
A empresa realizava seus processos de forma manual, como a
emissão de notas fiscais e de faturamento por meio de planilhas.
“Era muito trabalhoso, a gente perdia quase dois dias com o
faturamento. Não tinha nenhum controle gerencial, era tudo
manual mesmo, não tínhamos nada”, descreveu a gerente
administrativa da CSJ, Marcilene Fogaça.

Escolha e Decisão
Segundo a gerente, a escolha pela WK foi pela facilidade na
utilização do software. “Ele é bem voltado para que você mesmo
possa fazer o seu perfil de usuário, é por isso que eu acho
interessante. Para a empresa, ele também foi muito acessível
porque nós não temos a necessidade de ter vários CNPJs, então, ele
se mostrou bem funcional”, comentou.

De acordo com Marcilene, todos os módulos estão 100% integrados
e atendem perfeitamente a demanda de serviços. “A integração dos
módulos faz com que ele tenha muito mais rapidez, melhorando o
fluxo entre os setores do departamento. Hoje tudo é feito por
autorização via senha, assinatura eletrônica. Então melhorou muito
a integração dos departamentos.”
Outro benefício para a empresa é a segurança, sem se preocupar em
realizar trabalhos paralelos com planilhas. “Ele tem todo um recurso
por trás que ampara toda a legislação. Então, a parte Contábil, o
contador ele está apto a entregar qualquer trabalho que seja
obrigatório, e o Radar disponibiliza isso.”
“Eu realmente confio no Radar 100%, acho que ele ampara muito
bem a empresa.”
“O meu relacionamento com a Pró-Data é muito bom. Nós nunca
tivemos nenhum problema de não atendimento. Sempre que eu
tenho a necessidade de suporte me atende”, finalizou.

Inicialmente a empresa adquiriu os módulos: Financeiro, Contábil e
Conciliação para a parte de gestão da empresa. Depois foi a vez do
Comercial, para mudar a forma de emissão de nota fiscal e o
Compras, para atender a demanda de tentar fazer uma melhor
gestão desse processo e depois a parte Fiscal e Patrimonial para a
legislação. Por último, a solução WK para o eSocial.
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