Caso de Sucesso

Efﬁcax Consultoria e Soluções Agrícolas

“

O ERP Radar possui o acesso fácil, podemos acessar várias telas
ao mesmo tempo, temos a possibilidade de trabalhar com dois
monitores, o que resulta também na não impressão de
documentos desnecessários, para nós que somos ligados ao
meio ambiente, isso também é um diferencial. Diferente dos
sistemas que usam tela WEB onde só acessa uma por vez.

”

Giovanni Winkeler Junior | Sócio

Empresa

Resultados & Benefícios

A Efficax Consultoria e Soluções Agrícolas é uma empresa que
oferece diversas soluções e serviços de gestão contábil, consultoria,
escrituração de livros contábeis ou comerciais, apuração de
balancete e demonstração de resultados mensais. Além de
conciliações e composições de contas, elaboração de balanços e
outros serviços com o seu foco principal voltado para o
agronegócio.

Dois meses depois a implantação do Radar a Efficax já alcançou
excelentes resultados. Além disso, todas as demandas dos clientes
com os serviços foram atendidas e prestadas prontamente. O Radar
também contribuiu para a confiabilidade das informações e
integração total.

São mais de 30 anos atuando na área de fertilizantes agrícolas e 16
anos atuando na área de contabilidade.

Diﬁculdades e Necessidades
A necessidade veio através da necessidade de uma boa solução
contábil que pudesse integrar a gestão patrimonial, a gestão da
folha de pagamento, tributações e os serviços de contabilidade.

A empresa também teve ganhos em relatórios com a implantação
do Radar, já que os modelos foram unificados e personalizados
conforme as necessidades e sem nenhum custo adicional.
Inclusive, a agilidade posterior na avaliação e apuração dos
resultados também foi um ganho considerável para a empresa.
A tranquilidade na entrega das obrigatoriedades necessárias tornou
parte do cotidiano, levando em consideração a rígida fiscalização,
incluindo a adequação a essas mudanças legais, como o SPED e as
informações de qualidade para os clientes.
“Trabalho com o sistema há mais de 16 anos e posso dizer que
estamos muito satisfeitos com o sistema, O ERP Radar é uma
solução fácil, confiável e muito dinâmica”, destacou Daniel Winkeler,
sócio da empresa.

Decisão & Escolha
Como os sócios da empresa já conheciam a solução da WK Sistemas
sabiam que o Radar era o que realmente faria sentido para o seu
negócio.
Tendo esse conhecimento do ERP e da solução proporcionada pela
WK Sistemas, os sócios nem chegaram a optar por analisar outros
sistemas, pois já que sabiam da qualidade WK.
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