Caso de Sucesso

Laboratório Analysis

“

A conﬁabilidade no fechamento das informações hoje é muito
grande, pois temos tudo integrado em uma única ferramenta.

”

Diego da Silva Faustino | Diretor

Empresa

Decisão & Escolha

O Laboratório Analysis foi fundado em 2017, na metrópole de Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul.

A indicação do sistema da WK foi o principal motivo pelo laboratório
Analysis ter optado pela solução oferecida pela WK, já que outros
laboratórios do mesmo ramo também utilizam o sistema Radar
Empresarial que já pode ser integrado com outro sistema voltado
para o nicho de mercado.

Aos poucos o laboratório foi ganhando destaque pelo seu
atendimento diferenciado, humanizado, uma gestão com foco em
melhorias de processos e também de qualidade.
A empresa oferece serviços e atendimento tanto domiciliar quanto
empresarial e tem parceria com clínicas e consultórios.

Era necessário também que as informações do sistema fossem
confiáveis, ficassem arquivadas e seguras, por isso optaram pela
solução da WK.

O laboratório ainda oferece exames toxicológicos com resultados
que podem ser acessados pela internet.

O Laboratório Analysis utiliza o ERP WK para o controle financeiro, a
conciliação, as compras e o estoque.

Diﬁculdades e Necessidades

Resultados & Benefícios

Os laboratórios de análises clínicas são rigorosamente fiscalizados e
precisam seguir a legislação à risca, para não ter qualquer tipo de
consequência.

Com a solução de Radar Empresarial, o Laboratório Analysis
conseguiu alcançar a organização necessária e guardar com
confiança todas as informações.

Os sistemas de laboratórios têm algumas especificações e
particularidades que precisam ser seguidas por causa do controle
rígido e que integram desde a máquina que realiza o exame até a
disponibilização do resultado pela internet.

O laboratório também conseguiu gerenciar muito melhor as
atividades empresariais, já que o Radar Empresarial possibilitou o
acesso às informações de forma facilitada e ágil.
Com intenções de crescer no mercado e aumentar a empresa, o
laboratório pretende implementar outras soluções oferecidas pela
WK Sistemas.

No entanto, os sistemas não integram funções empresariais
abrangentes e eficazes que são essenciais para o funcionamento
interno da empresa como controles financeiros, conciliações,
compras e estoque, tornando-se então uma necessidade para
organização do cotidiano empresarial.
Além disso, todas as informações eram atualizadas em tabelas que
não disponibilizavam nenhum tipo de segurança e faziam com que
houvesse muito retrabalho por causa de erros recorrentes, isso
implicava no tempo de realizar as atividades.
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Isso é possível graças à disponibilidade de módulos isolados,
fazendo com que a empresa e o empresário possam se programar e
planejar as novas implementações de acordo com as necessidades e
com a melhoria do custo benefício.
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