Caso de Sucesso

ECOQUEST BRASIL
Puriﬁcação de Ar e Água

“

Se pudesse dar uma nota geral para o ERP Radar
Empresarial seria 10! Ajudou a empresa a integrar
áreas com agilidade, segurança de informações e
facilidade de uso.
Henrique Carvalho
Diretor Financeiro
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Empresa

Resultados & Benefícios

Desde março de 2006, a ECOQUEST BRASIL é representante oficial
da EcoQuest International, que inclui a ActivTek Environmental.
Com o reconhecimento mundial da EcoQuest, nossos produtos se
destacam pela eficiência da limpeza do ar em ambientes fechados,
trazendo aos usuários segurança, higiene e qualidade de vida.

A Visimax realizou a implantação e treinamentos de forma rápida e
simples, com todos os cuidados no tratamento dos cadastros de
clientes, produtos, fornecedores e transportadoras. Além disto, após
o treinamento, houve o acompanhamento nos lançamentos. Isto
ajudou na fase inicial de utilização do ERP Radar Empresarial, pois a
EcoQuest ainda não estava totalmente familiarizada com o software.

A EcoQuest é uma empresa especializada na distribuição de
tecnologias para um ar mais puro e uma vida mais saudável.
Certificada pela NASA pelo desenvolvimento da tecnologia RCI
(Ionização Rádio‐Catalítica), que permite eliminar até 99,9% das
impurezas de qualquer ambiente fechado.

Diﬁculdades & Necessidades
A maior dificuldade enfrentada inicialmente pela empresa, antes do
ERP Radar Empresarial, era efetuar a emissão da NF‐e
manualmente no sistema da Secretaria da Fazenda. Perdia‐se muito
tempo e exigia‐se muito conhecimento fiscal para a confecção da
Nota Fiscal. Os produtos da empresa foram os primeiros a serem
obrigados a emitir NF‐e. Existiam dúvidas nos procedimentos e
poucos sistemas atendiam de forma tão fácil esta demanda.
A EcoQuest percebeu que haveria um grande crescimento no
volume de negócios e que, portanto, seria inviável continuar
realizando seus controles de estoque de forma manual e emitir
NF‐e no sistema da SEFAZ. Foi então que o sindicato patronal da
empresa (SINDRATAR) fez um evento em parceria com o canal
Visimax e esclareceu muitas dúvidas referentes aos processos de
emissão de NF‐e e as facilidades que o ERP Radar Empresarial traria
para a empresa.
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Após a escolha da solução, e em poucos meses, a empresa obteve
como resultado a integração com o prestador de serviços contábeis.
Desde 2003, o fechamento da contabilidade acontece até o 3º dia
útil do mês subsequente, auxiliando na tomada de decisões.
Atualmente, 40% dos empregados da empresa utilizam diretamente
o ERP Radar Empresarial.
Imediatamente após a implantação do sistema já percebemos os
ganhos com a utilização do sistema Radar Empresarial: facilidade,
agilidade, segurança na emissão da NF‐e e maior controle do estoque
da empresa.
"Em agilidade o Radar é 10! Se pudesse dar uma nota geral para o ERP
Radar Empresarial seria 10! Ajudou a empresa a integrar áreas com
agilidade, segurança de informações e facilidade de uso."
Henrique Carvalho
Diretor Financeiro
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