Depoimentos
“Nossa estratégia foi implantar na empresa inteira de uma vez só. Por isso, envolvemos toda a equipe desde o início do desenvolvimento
da plataforma, afinal, já existia uma predisposição dos usuários pela mudança. No fim do processo, não perdemos nenhum colaborador,
não deixamos de faturar nenhum dia e não deixamos de implantar nenhum módulo. Foi um sucesso!”
“Após a implantação, sentimos a necessidade de outros módulos, por isso, migramos para um sistema mais robusto. Já neste ano, estamos
estudando a implantação dos módulos de Importação, WMS, TMS e auditor fiscal, sendo que o TOTVS Colaboração já está em processo de
implantação. O grande projeto deste ano em TI para a Vogler será a migração dos módulos Financeiro e Controladoria da plataforma EMS2
para a EMS5, que vai nos preparar para receber, no futuro, o TOTVS 11.”

Rogério de Medeiros, gerente administrativo e financeiro da Vogler Ingredients.

Sobre a VOLGER
Com fundação em 18 de janeiro de 1990, a Vogler
Ingredients nasceu para atender uma demanda do mercado
alimentício que precisava de uma empresa focada em
ingredientes para a indústria de alimentos. Desde então,
vem apresentando um crescimento rápido e sustentável.
Com o passar dos anos, a Vogler percebeu que havia outras
necessidades na cadeia de produção de seus clientes e,
para melhor atendê-los, criou em 2008 a divisão Vogler
Systems, focada em desenvolvimentos de blends conforme
necessidade do cliente e, em 2011, apresentou a divisão
Flavors (aromas e emulsões), tornando-se um fornecedor
completo, com sabores, ingredientes e tecnologia. A Vogler
possui atualmente um portfólio de aproximadamente
400 produtos, os quais comercializa para cerca de 1.400
clientes ativos, espalhados por todo o Brasil, atendendo às
indústrias de alimentos, bebidas, farmacêutica e pet food,
entre outras.
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Desafios
•
•
•

Produtos & Serviços da TOTVS neste Cliente

Necessidade de uma plataforma integrada
Necessidade de precisão das informações da empresa
Necessidade de adaptar-se às exigências
governamentais (SPED Fiscal e Contábil)

•
•
•
•

Financeiro
RH
Logística
Manufatura

Soluções
•
•
•
•

Sistema único de gestão integrada (ERP)
Confiabilidade das informações
Agilidade
Diminuição de erros das tarefas diárias

Porque a TOTVS
Ao perceber que precisava de um sistema de gestão empresarial mais robusto e unificado, a Vogler mapeou muito bem as suas
necessidades. Com isso, chegou à conclusão de que queria um software com o menor número possível de customizações.
Ao fazer uma concorrência com várias empresas de software do mercado, escolheram a TOTVS pela aderência que o produto
apresentou e pela melhor relação custo-benefício.
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Compartilhe o novo mundo.

