Caso de Sucesso

TECBRIDGE
Administração de obras e serv. de engenharia

“

O Radar Empresarial nos surpreende a cada nova
versão. Nesta última atualização tivemos um
ganho de produtividade notável, alguns processos
com redução de 15 a 20% de tempo e nos
lançamentos corriqueiros parece que o sistema
está mais 'leve', que flui melhor a informação.
Vilma Silvestre
Contadora

Empresa

64bits

”
Resultados & Benefícios

Por meio de sua equipe de profissionais que acumulam experiência
de mais de 30 anos na área de Prestação de Serviços, a TECBRIDGE
atua na administração de obras e serviços de engenharia ligados ao
setor de saneamento público e privado.



Diﬁculdades & Necessidades



A Tecbridge sabia que um bom sistema de gestão empresarial era de
extrema importância para garantir o bom desempenho de seus
processos e assegurar a geração de informações de forma ágil e
precisa para a tomada de decisões. Havia também a necessidade de
organizar processos, com base em melhores práticas de mercado,
visando auditorias que são necessárias às atividades da empresa.




Escolha & Decisão

Participaram do processo de escolha da Tecbridge, concorrentes
que demandavam outros valores envolvendo infraestrutura para a
utilização do ERP, aquisição de licenças de aplicativos, como por
exemplo, sistema operacional, banco de dados e antivírus.

"Embora já fossemos usuários do ERP Radar Empresarial em outras
empresas que tínhamos atuado, chegamos a ver sugestões
recebidas de outros empresários e Associações com as quais temos
relacionamento, mas nenhuma destas atingiu nossas necessidades
operacionais, gerenciais, legais e de investimento. Era indispensável
que o ERP tivesse atualizações e flexibilidade suficientes para se
adaptar às novas normas (SPED, IFRS, ECF)."
Vilma Silvestre | Contadora
"Quando comecei a utilizar o Radar Folha percebi a facilidade de
navegar por diversas telas. O sistema é muito intuitivo."
Eliete Valim | Advogada e especialista em Consultoria Trabalhista

(11) 2476 1920



A Tecbridge trabalha com orçamentos já pré aprovados por
licitações. Como as obras ficam em lugares distantes da Sede, o
ERP melhora a troca de informações e isto é fundamental para
evitar compras de última hora que sempre elevam os custos;
Diminuição de erros administrativos. Ex.: compras não
registradas por demora no envio de documentos para a Sede
gerou uma economia de, aproximadamente, R$ 50.000,00;
O gerenciamento de RH acontece no canteiro de obras, onde há
um consórcio de empresas e o acesso é remoto ao servidor;
Salários são pagos via CNAB com total segurança. E tem‐se,
ainda, facilidade em enviar por arquivos a compra de vale
transporte, vale refeição e outros benefícios através do Radar
Empresarial integrado aos fornecedores.
Importante ressaltar, também, a facilidade do treinamento pela
metodologia aplicada pela Ascencio e a facilidade do
atendimento ser local.

"O Radar Empresarial nos surpreende a cada nova versão. Nesta
última atualização tivemos um ganho de produtividade notável,
alguns processos com redução de 15 a 20% de tempo e nos
lançamentos corriqueiros parece que o sistema está mais 'leve', que
flui melhor a informação. No Radar Folha pudemos notar que o
relatório de resumo de folha ficou aproximadamente 30% mais
rápido, isso representa um ganho muito grande para a empresa.
Quando dos primeiros emails falando da versão 64 bits, não
sabíamos bem o que isso traria de benefícios para nossa operação.
Fomos ao Momento WK São Paulo, assistimos a apresentação e,
hoje, compreendemos melhor o que isto significa, em termos de
vantagens, para o nosso dia a dia." Vilma Silvestre

wk.com.br | 0800 47 3888

