Caso de Sucesso

KLUKE
Contabilidade

“

A velocidade de processamento do ERP Radar
Empresarial é surpreendente. Gerar e validar uma
ECD leva de 15 a 20 segundos.
Edilson Heinz Klug
Sócio‐Diretor

”
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Empresa
A KLUKE CONTABILIDADE iniciou suas atividades em Setembro de
1983, atuando na prestação de serviços contábeis para empresas de
pequeno, médio e grande porte, além de empresas do terceiro
setor na cidade de Timbó/SC.
Cliente WK Sistemas há mais de 25 anos, iniciou utilizando os
sistemas Liscal, at‐D/C e xt‐D/C. Nos anos 2000 migrou para o ERP
Radar Empresarial, utilizando os módulos Radar Contábil, MT Fiscal
e MT Patrimonial. Hoje, utiliza uma solução completa da Vertical
Contábil, inclusive para a área administrativa da empresa (Contábil,
Fiscal, Patrimonial, Folha, IRPJ, IN86, Gerenciador, Comercial,
Financeiro, GED e RPS).
É um escritório de contabilidade muito representativo em
Timbó/SC, com 300 clientes ativos (levando‐se em consideração os
MEIs), que preza muito pela atualização técnica de seus
colaboradores, evolução tecnológica, organização, rigor e excelência
na entrega dos serviços prestados aos seus clientes.

Com o passar do tempo, foi lançado o módulo de Folha de
Pagamento do Radar Empresarial. No início foram encontradas
algumas dificuldades, porém, a Kluke demonstrou sua confiança nas
Soluções WK e tornou‐se parceira, compartilhando sua expertise na
construção de uma ferramenta de qualidade.

Resultados & Benefícios
Hoje, a Kluke Contabilidade atende cerca de 300 clientes, através de
seus 20 colaboradores, demonstrando uma excelente relação de
eficiência e produtividade. A geração da ECD leva em torno de 15 a
20 segundos. Um resultado altamente satisfatório, com total
confiabilidade nas informações.
“A rapidez e a agilidade em que são implementadas as obrigações
legais são impressionantes, pois muitas legislações são publicadas
ou alteradas pelo Governo bem próximas da entrega.”
“A velocidade de processamento do ERP Radar Empresarial é
surpreendente. Gerar e validar uma ECD leva de 15 a 20 segundos."

Desaﬁos
No início de suas atividades, a Kluke Contabilidade utilizou sistemas
não integrados. Porém, quando foram lançados os sistemas
integrados da WK Sistemas para a controladoria, a Kluke optou por
unificar os bancos de dados dos sistemas utilizados. Desta forma, os
módulos de contabilidade gerencial, escrita fiscal e controle
patrimonial foram implantados. Após os desafios iniciais, o volume
de clientes aumentou, sem que para isto fosse necessário aumentar
o número de usuários no ERP.
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“Nós trabalhamos focados no ganho de tempo e na velocidade de
processamento. Para nós, isto é fundamental e a WK vem
alcançando excelentes resultados. Com um único banco de dados
fica muito mais fácil gerenciar os sistemas que a empresa utiliza.”
"É muito bom estar com a WK, pois estão sempre em evolução."
Edilson Heinz Klug
Sócio‐Diretor
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