O SAP Business One® deixou de ser custo para se tornar
investimento dentro da Grantel Engenharia
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Grantel Engenharia é uma empresa sólida, há 30 anos no mercado, com sede em Curitiba (PR).
Responsável pela montagem eletromecânica, construção civil e instalações elétricas em subestações
de energia até 550kV, em todo território brasileiro.
Antes: desafios e oportunidades
• As informações fornecidas eram tardias e pela falta de acurácia, existiam divergências de dados
tornando-os não condizentes com a realidade do momento.
• A falta de informações fidedignas acabava impactando nas estratégias e nas tomadas de decisões
da empresa.
• A alimentação do software era feita por terceiros, o que não era muito confiável.
Por que SAP Business One e EasyOne
• Pelo fato de o SAP Business One não permitir apagar evidências, torna-se um sistema antifraude.
• A confiança do nome SAP Business One a Grantel Engenharia obteve maior respeito no mercado.
• Os consultores da EasyOne estavam determinados a entregar o projeto com total eficiência, com
atendimento personalizado, acompanhando e solucionando todas as dúvidas durante o processo.

Depois: resultados e benefícios
• O SAP Business One proporciona as informações do mês de competência em tempo real, gerando
relatórios mais específicos.
• Com SAP Business One, tornou-se possível a continuibilidade, o crescimento e a expansão da
empresa.
• Com SAP Business One, a Grantel Engenharia oferece orçamentos reais, podendo acompanhar as
margens de lucro.
Grantel Engenharia
Curitiba (PR), Brasil
www.grantelengenharia.com.br

Industria
Engenharia

Produtos e Serviços
Elaboração de projetos, manutenção,
instalação, construção, montagem e
assessoria técnica nas áreas de
engenharia elétrica e civil

Funcionários
700

Soluções em destaque
SAP Business One

“SAP Business One e EasyOne significa
organização, conhecimento, informação, acurária,
tempo real.”
“SAP Business One e EasyOne oferece a
organização necessária para a expansão da
empresa.
Felipe Bazzo – Diretor comercial
Daniela Lovato – Gerente administrativo
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