A informação é um dos bens de maior valor para uma empresa. Ela auxilia a tomar decisões, sejam estratégicas, ou
operacionais, que influenciam diretamente nos rumos da organização. Hoje, para muitas empresas obterem informações
preciosas a resepeito de suas operações, dependem de seus fornecedores de software, que muitas vezes não possuem a
agilidade necessária para disponibilizar a informação à um custo justo, o que leva empresas a desistirem da informação e
tomarem decisões de maneira empírica. O Adianti Reports é uma solução completa e robusta para disponibilização de
relatórios, documentos, gráficos, indicadores e painéis de informação, com o objetivo de melhorar a distribuição da informação
nas empresas e melhorar o processo de tomada de decisão. Com ele, você e sua empresa podem ter acesso à informação que
necessitarem, na forma que for mais adequada, em qualquer equipamento, em qualquer momento.

O Case Carvalhaes
A Carvalhaes é indústria distribuidora de
produtos para laboratório, sendo distribuidora
exclusiva no Brasil da Macherey-Nagel (MN),
servindo os segmentos de cromatografia,
filtração, testes rápidos e análise de agua. A
Carvalhaes utiliza o Adianti Reports desde
2011. Sendo usuária do ERP TOTVS Protheus,
a Carvalhaes percebeu que necessitava de uma
solução que permitisse uma rápida resposta à
necessidade
interna
crescente
de
disponibilização de informações. A demanda
era por uma solução que permitisse a rápida
criação e disponibilização de relatórios em um
Portal, para que seus gestores, funcionários
administrativos, representantes comerciais,
vendedores, dentre outros grupos pudessem ter
acesso rápido e facilitado à relatórios de
compras, vendas, estoque, dentre outros.
O Adianti Reports permitiu a Carvalhaes
atender essa demanda e diversos relatórios
especializados foram criados, atendendo as
demandas
de
negócio
específicas
da
Carvalhaes. A Carvalhaes utiliza fortemente o
recurso de agendamento de relatórios, que
permite
que
gestores,
representantes
comerciais,
e
colaboradores
recebam
pontualmente relatórios necessários para o
desempenho de suas atividades, contendo
informações como vendas realizadas por
representante,
produto,
relatórios
de
necessidade de reposição de estoques, de
pedidos, de custo de estoque, de contas a pagar
e a receber, orçamentos, relatórios aduaneiros,
dentre outros. Hoje, a Carvalhaes possui mais
de 300 relatórios, gráficos e documentos na
plataforma.
Além disso, a Carvalhaes já possui mais de 40
painéis gerenciais implantados, contendo
indicadores e gráficos que permitem aos seus
gestores monitorarem aspectos relativos à
custos, estoques, finanças, atingimento de
metas de vendas, dentre outros. O Adianti
Reports permite que hoje a Carvalhaes faça
uma gerência mais eficiente da organização.
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