Caso de Sucesso
SUPERMERCADO CARIBÉ

“

Sou suspeito para falar, mas posso dizer com
absoluta certeza que o Radar é um sistema
completo e tem na WK Sistemas, um
desenvolvimento impecável e juntamente com a
parceira Somar Soluções entregam um conjunto
completo de soluções desde a análise da
necessidade do cliente até a entrega da solução e
principalmente no suporte especializado.
Alexandre de Faria Morato | Gerente de TI

”

Empresa

Resultados & Benefícios

Desde 1947 no mercado, o Supermercado Caribé iniciou suas atividades no
dia 3 de março e com o passar dos anos foi expandindo e abrindo suas
portas para novos colaboradores alcançando um número expressivo de 200
profissionais até o momento.

O principal benefício obtido com a solução WK para e empresa foi a integração
das informações da folha de pagamento com o sistema contábil utilizado.

O Supermercado Caribé também é indústria, isso porque ele produz a
cachaça que é distribuída para empresas do norte e também para o
nordeste do Brasil.

Esse foi um dos pontos que levaram a decisão pela solução da WK Sistemas,
além é claro da velocidade e das informações que ficam seguras dentro do
sistema e a diminuição do tempo para contabilização da folha de 10 para 5 dias.
As soluções da WK Sistemas entregam exatamente o que a empresa buscava,
integrando a contabilidade e proporcionando toda a segurança e confiança
necessárias para o empresário.

Diﬁculdades & Necessidades

Benefícios:

Era necessária uma solução que fosse capaz de integrar o departamento
pessoal da empresa com a área contábil, para tornar o processo da folha de
pagamento dos colaboradores mais rápido e eficaz.

• Integração com a contabilidade.
• Diminuição do tempo de contabilização da folha.
• Informações seguras.
• Diminuição de retrabalho.

Também era necessário que todo o banco de dados do sistema que era
usado anteriormente fosse enviado para o sistema WK, o que não foi um
problema já que 100% do banco de dados foi enviado para o Radar sem
perder nenhuma informação.

Decisão & Escolha
Até chegar ao momento de optar pela solução da WK Sistemas desde as
propostas e avaliações, foram necessários cerca de três meses. “Foi muito
fácil! Nós já tínhamos conhecimento sobre a qualidade da solução da WK”,
comentou Alexandre de Faria Morato , gerente de TI da Caribé.
As áreas de RH e Contábil utilizam soluções da WK referentes ao ponto e
folha de pagamento, tornando os processos mais ágeis e eficientes.
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