Caso de Sucesso

CRONUS
Fabricação de Joias em Geral

“

O ERP Radar Empresarial contribuiu para o
crescimento de nossa empresa, uma vez que
podemos analisar melhor as informações e tomar
decisões mais acertadas.
Rafael Rorato Silva
Gerente Administrativo
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”

Empresa

Resultados & Benefícios

Em 2008 surge a CRONUS, uma empresa que vem com 25 anos de
experiência no ramo de joias para atender de forma diferenciada e
inovadora seus clientes.

 Pedidos: diante das necessidades da empresa Cronus, a Zap
Informática apresentou a importação automática, que busca os
arquivos gerados pelo site ‐ ou enviados por e‐mail ‐
importando‐os automaticamente para a tela de pedidos. O Radar
Comercial controla, então, os pedidos pendentes, faturados,
cancelados, entre outros.

Atualmente oferece produtos em prata, semi‐joias e com pedras a
diversas regiões do país e está em grande expansão em nível
nacional.

Diﬁculdades & Necessidades
A Cronus, antes de investir nas Soluções WK, efetuava uma parte do
controle de suas informações através de planilhas e a outra parte
em um sistema desenvolvido por um programador, onde o suporte
demorava para dar retorno às solicitações e o desenvolvimento não
tinha a agilidade necessária para o atendimento de suas
necessidades.
Com o aumento das vendas, a Cronus se viu obrigada a ter uma
ferramenta que importasse os pedidos que eram expedidos por
seus representantes e enviados por e‐mail.
Além disso, a empresa precisava controlar o faturamento gerado a
partir destes pedidos e também dispor de informações exatas
envolvendo o estoque, tanto de peças terminadas, quanto de
matérias‐primas.
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 Produtos: criação de classes para dividir e facilitar o cadastro e a
busca dos produtos.
 Controle de matéria‐prima e produto: o controle de matéria
prima e produto acabado é efetuado pelo Radar Estoque,
integrando os departamentos de Compras e Faturamento.
Após a implantação das Soluções WK, o faturamento da Cronus
ficou muito mais rápido e fácil e o retrabalho foi reduzido.
Atualmente, a empresa conta com vários módulos da Solução ERP
Radar Empresarial e tem acompanhado o crescimento desta
ferramenta e, dessa forma, crescendo junto com a mesma.
"Realmente o ERP Radar Empresarial e a implantação através da
Zap contribuíram para o crescimento de nossa empresa, pois com
essa ferramenta podemos analisar melhor as informações e tomar
decisões mais acertadas."
Rafael Rorato Silva
Gerente Administrativo
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