Tecnologia para potencializar o
crescimento planejado e sustentável.
Comércio de Materiais
Médicos Hospitalares
Macrosul Ltda.

Rua Júlio Bartolomeu Taborda
Luiz n˚270 - Tingui - Curitiba
PR
CEP:
82600-070
www.macrosul.com
Setor
Comércio

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Produtos / Serviços
Comercialização, importação
e distribuição de produtos
médicos e hospitalares.
Empregados
60
SAP® Solutions
SAP Business One

Com mais de 35 anos no mercado, a Macrosul preza por seu atendimento humanizado e o compromisso em cuidar das
pessoas e gerar soluções que facilitem e gerem resultados para seus clientes. O esforço da empresa é dedicado a
dominar o conhecimento das tecnologias incorporadas em seus produtos, de modo a aplicá-las, exatamente, onde
poderão fazer a diferença. A marca Macrosul está presente em consultórios, escolas de medicina, cardiologia, leitos não
críticos, exames pré-natal, na Comissão de Controle da Infecção Hospitalar, nas Urgências e Emergências de todo o
Brasil.
Antes: Desafios e Oportunidades
• ERP utilizado não atendia as necessidades da empresa.
• Empresa em crescimento exponencial.
• Necessidade de um sistema mais robusto.
• Necessidade de customização dos processos administrativos e financeiros.
Porque a SAP e a EASYONE
• Parceiros de importação já utilizam o sistema SAP, que foi muito bem recomendado e, por esse motivo, se
tornou um facilitador de transações e auditorias.
• A Easyone, além de ter recomendado muito bem o SAP Business One, deu todo o suporte necessário para a
"virada de chave" da empresa. Foram quebrados paradigmas internos e mesmo com toda complexidade o
processo de implantação obteve êxito.
Depois: Benefícios obtidos com o SAP Business One
• Processos financeiros mais ajustados.
• Fluxo administrativos mais claro.
• Números contábeis consistentes e confiáveis.
• Profissionalização e padronização das etapas financeiras e contábeis
• Números auditáveis.
• Melhora de relacionamento com parceiros internacional.
• Compliance.

“O SAP Business One padronizou nossos processos de forma confiável e
nos deu credibilidade para um crescimento sustentável e planejado.
Luiz Tulio, CLO, Macrosul.
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