Caso de Sucesso

RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA

“

O que era complicado no início, hoje se tornou
fácil. Usamos 100% o ERP Radar Empresarial, algo
que nunca fizemos. As redundâncias e o
retrabalho agora fazem parte do passado e o
custo benefício foi ótimo!
Fábio Turcilho
Diretor

Empresa

64bits

”
Resultados & Benefícios

Líder de audiência no Norte/Nordeste e há 90
anos no ar, a 740 AM é a terceira rádio mais
ouvida do país. A RÁDIO SOCIEDADE DA
BAHIA faz parte da história do rádio
brasileiro, com uma programação dinâmica, transmissão de
altíssima qualidade, ampla cobertura e a única com transmissão
integral 24h.

Diﬁculdades & Necessidades
Audiência aumentando, assim como as movimentações comerciais e
compras, a Rádio Sociedade precisava fortalecer sua gestão para
suportar o crescimento.
Usuários da solução de controladoria na versão DOS da WK
Sistemas desde 2000, precisavam entregar o SPED, eliminar o vício
do trabalho manual, as informações redundantes e inconsistentes,
bem como o retrabalho.
Necessitavam portanto, de uma solução
integrada, moderna e que atendesse todos
os setores, amigável e objetiva o suficiente
para facilitar a rotina, atender à crescente
demanda e que apoiasse a diretoria nas
tomadas de decisão.

(71) 3616 3666

Após um diagnóstico do cenário, foi apresentado o Radar
Empresarial, ERP da WK Sistemas que contemplaria as áreas da
Controladoria, Materiais, Vendas, Finanças e Orçamento, suprindo
assim os "gaps" e atendendo de forma global e integrada as
necessidades da Rádio Sociedade.
O cronograma proposto incluía duas fases de implantação. Com a
primeira concluída, o SPED entrou na rotina e os prazos legais são
cumpridos de forma rápida e natural. A segunda fase (em
andamento) atenderá a área de RH e todas as obrigatoriedades do
eSocial. Foi assim que a WK Sistemas e a Help foram reeleitas pela
diretoria, que já confiava em seus trabalhos.
Outros Resultados & Benefícios proporcionados pelo ERP Radar
Empresarial:
 Evolução tecnológica;
 Integração entre as áreas;
 Eliminação de redundâncias e retrabalho;
 Rapidez e confiabilidade das informações;
 Tempo livre para a gestão dos indicadores;
 Tomada de decisões rápidas e precisas.
"O que era complicado no início, hoje se tornou fácil. Usamos 100%
o ERP Radar Empresarial, algo que nunca fizemos. As redundâncias
e o retrabalho agora fazem parte do passado e o custo benefício foi
ótimo! Estávamos em crescimento e com certeza o bom
relacionamento e a confiança nos trabalhos realizados pela Help e a
WK Sistemas contribuíram nesse processo."
Fábio Turcilho
Diretor
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