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Instalada em Curitiba, a LICENSER tem mais de 18 anos de história e é hoje uma das líderes do
segmento de licenciamento para Produtos Químicos e/ou Controlados junto ao Exército Brasileiro, Polícia
Federal e Polícia Civil em todo território brasileiro. A LICENSER está presente no dia a dia de empresas
no ramo do agronegócio, fertilizantes, indústrias como alimentícia, automotiva, cosméticos, farmacêuticas,
química, petroquímicas, serviços de transportes, depósitos e armazéns gerais e bem como atua
ativamente em outros 90 setores da economia.
Antes: desafios e oportunidades
• O controle dos processos da LICENSER era feito manualmente, em planilhas, sendo um processo
moroso.
• Passível de falhas humanas.
• As emissões de notas fiscais eram feitas através do site da Prefeitura, demandando tempo e energia da
equipe.
Por que SAP Business One e EasyOne
• SAP Business One® personalizou o sistema da maneira que a LICENSER necessitava para trabalhar.
• Com o SAP Business One® a LICENSER pôde colocar todo seu processo dentro do mesmo sistema.
• EasyOne contribuiu na adaptação que a LICENSER necessitava para utilizar o sistema do SAP.

Depois: resultados e benefícios
• SAP Business One® trouxe uma rápida resposta em planilhas, fluxo de caixa, análise mais efetiva e
confiável.
• Com SAP Business One®, a LICENSER teve o faturamento ramificado e com maior precisão.
• Com SAP Business One®, a LICENSER possibilitou a realocação da equipe, disponibilizando pessoal
para outros setores de processos melhorando seu atendimento ao cliente.
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“SAP Business One e EasyOne significa eficiência,
confiabilidade e retorno para a tomada de decisões.”
Fabian Oliveira – Coordenador administrativo
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