Caso de Sucesso

LABORATÓRIO PERINI
Medicamentos Veterinários

“

Após a implantação do ERP Radar Empresarial o
ganho de produtividade atingiu algo em torno de
50% a 60%.
Juliano Torres
Supervisor Administrativo

”
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Resultados & Benefícios

O LABORATÓRIO PERINI, desde 1962 atende o mercado nacional
produzindo e comercializando medicamentos para uso veterinário,
tem sua sede na cidade de São José/SC e utiliza o ERP Radar
Empresarial há mais de 5 anos.

Após a implantação do ERP Radar Empresarial o ganho de
produtividade atingiu algo em torno de 50% a 60%.

Primando pela saúde animal, o Laboratório Perini desenvolve seus
produtos com alto nível de qualidade, conquistando e fidelizando
inúmeros clientes, distribuidoras e cooperativas ao longo dos anos.

Usufruindo da integração instantânea entre os módulos,
atualmente tudo é feito em um único lançamento, pois o Pedido
integra com a emissão da Nota Fiscal, que por sua vez realiza as
baixas no Estoque e gera as parcelas no Financeiro.
Outro ponto destacado refere‐se a segurança, pois não ocorreram
mais perdas de informações.

Diﬁculdades & Necessidades
Antes da utilização do Radar Empresarial, o controle dos processos
era feito em planilhas. Não havia relatórios gerenciais de fácil
obtenção e o retrabalho era constante, pois não havia integração
entre os processos de pedido de venda, faturamento, baixa do
estoque e financeiro.
Com o crescimento da empresa, a implantação de um sistema ERP
se tornou indispensável, pois os controles manuais começaram a
gerar perda de informações e uma demanda muito grande de
trabalho na área administrativa da empresa, em função do
retrabalho.

"A conquista do sucesso é consequência de escolhas bem feitas,
dentro de um mercado cada vez mais competitivo devemos cada vez
mais, buscar recursos e ferramentas que nos auxiliem no nosso dia a
dia, por isso hoje podemos afirmar que, o ERP Radar Empresarial é
uma das nossas conquistas bem sucedidas."
Juliano Torres
Supervisor Administrativo

Foi então que o Laboratório Perini iniciou a busca por um software
que atendesse a necessidade eminente de integração entre os
processos. E a melhor opção disponível no mercado foi o ERP Radar
Empresarial da WK Sistemas, com baixo custo, implantação rápida e
assistência técnica muito próxima.

Criciúma
Itajaí
São José
(48) 3035 0300 (48) 3462 2548 (47) 3046 0207

wk.com.br | 0800 47 3888

