Caso de Sucesso

GOMES METALÚRGICA

“

Temos uma opinião unânime de que o
investimento valeu a pena e será necessário cada
vez mais o uso das ferramentas do sistema para
continuarmos atualizando a empresa e seus
processos e acompanhando a rápida evolução no
segmento em que atuamos.
Bruno Nogueira Teixeira
Diretor

64bits

”

Empresa

Resultados & Benefícios

A GOMES METALÚRGICA atua há 40 anos no mercado na
produção de toda linha de materiais para instalação elétrica como
quadros, caixas, luminárias e outros artefatos de metal.

O ERP Radar Empresarial substituiu, então, o Liscal e o xt‐D/C e
outros programas não integrados.

Seu diferencial sempre foi a qualidade destacada dos seus produtos,
valorizada pelos seus clientes em todo Brasil.

Devido à facilidade de operação no sistema, as fases de implantação
e treinamento foram rápidas e, atualmente, os empregados da área
administrativa da empresa trabalham diariamente com as soluções
da WK Sistemas.
Os processos da empresa foram, então, todos integrados:

Diﬁculdades & Necessidades
A YNOS Informática é parceira da Gomes Metalúrgica há mais de
quinze anos.
A empresa utilizava sistemas pioneiros da WK em conjunto com
outros softwares, mas a falta de integração entre os diferentes
programas era um problema, gerando muito retrabalho e
insegurança, devido ao grande número de operações realizadas
dentro da empresa.
"Para atribuir mais eficácia, velocidade e segurança aos processos
administrativos a Gomes Metalúrgica recorreu à YNOS Informática,
parceira de longa data, que nos ofereceu a solução ERP Radar
Empresarial."
Paulo Roberto Teixeira
Diretor

(32) 2101 6101



A área de compras teve grande impacto, operando com
facilidade graças à integração com o financeiro e o estoque.



A área de vendas também trabalha com mais rapidez e
eficiência utilizando todos os recursos do faturamento e as
informações que o sistema oferece sobre o histórico dos clientes.



Na área gerencial os relatórios oferecem mais subsídios e
certeza nas tomadas de decisão.

"Temos uma opinião unânime de que o investimento valeu a pena e
será necessário cada vez mais o uso das ferramentas do sistema
para continuarmos atualizando a empresa e seus processos e
acompanhando a rápida evolução no segmento em que atuamos."
Bruno Nogueira Teixeira
Diretor
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