Caso de Sucesso

FRIGORÍFICO ANA ROSA

“

Com o ERP Radar Empresarial conseguimos gerar
as notas fiscais com segurança e rapidez e cumprir
as obrigações legais, como SPED Contábil/Fiscal e
demais obrigações sem traumas, transtornos e
dentro dos prazos.
Solange Kunzler
Diretora Comercial

Empresa

64bits

”
Resultados & Benefícios

O FRIGORÍFICO ANA ROSA, fundado em 1987, em Pinheiro Preto
no Meio Oeste Catarinense, atua no abate e comercialização de
carnes bovina, suína e derivados, atendendo todo o Estado de Santa
Catarina através de produtos de qualidade para supermercados e
distribuidores do ramo varejista de alimentos.

Diﬁculdades & Necessidades
A maior dificuldade do Frigorífico Ana Rosa era a utilização de um
software que não oferecia recursos e condições para atender suas
reais necessidades. Desenvolvido em plataforma DOS, este sistema
não oferecia integração entre os demais setores da empresa e exigia
a redigitação das informações. Além disso, a geração e a validação
das Notas Fiscais Eletrônicas não eram automatizadas e as
informações não eram confiáveis e em tempo real.
Após análise de vários sistemas, a empresa decidiu pelo ERP Radar
Empresarial através da indicação de um consultor e, principalmente,
pelas facilidades e recursos demonstrados, como a integração total
entre todos os setores da empresa e a automatização e integração
das Notas Fiscais Eletrônicas com o Receita Federal e clientes, além
da constatação do bom atendimento da equipe de suporte
oferecida aos outros clientes da região.






Agilidade e praticidade nas operações da empresa;
Integração de setores e informações;
Diminuição de tempo e custos com retrabalhos e impressões;
Geração das informações com maior precisão e em tempo
real e;
 Praticidade para o setor comercial e, por consequência, melhor
atendimento dos clientes.
"Geramos mensalmente em torno de 1.100 NF‐e. A geração das
notas fiscais com segurança e rapidez, a confiabilidade das
integrações das informações com Contábil, Fiscal e Financeiro e a
geração das obrigações legais, como SPED Contábil/Fiscal e demais
obrigações sem traumas, transtornos e dentro dos prazos de entrega
sempre foram as nossas maiores preocupações, e com o ERP Radar
Empresarial conseguimos superar este desafio.
O atendimento da equipe de suporte da WK Sistemas e do canal
Atuall também colaborou muito para nos adaptarmos rapidamente
a todos os recursos do ERP Radar Empresarial."
Solange Kunzler
Diretora Comercial
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