CASE

NVC Lighting usa Fluig
para integrar processos
entre Brasil e China
O QUE

O PROJETO

Fluig TOTVS - Business Analytics, Social

QUEM
A NVC Lighing Technology Corporation é a maior
empresa de iluminação da China e de toda a Ásia com
soluções completas de iluminação (one stop solution)
que vão desde o fornecimento de produtos a projetos
luminotécnicos para estabelecimentos comerciais,
industriais, escritórios e residências.

ONDE
Santo André, São Paulo.

SEGMENTO
Distribuição e Logística / Atacadista & Distribuidor.

DESAFIOS
Ao desenhar um novo projeto de iluminação, o
profissional responsável enviava o arquivo, por e-mail,
para todas as pessoas envolvidas no trabalho. O
controle de novas versões e aprovações era mais
complicado e, não raro, gerava dúvidas e problemas
com finalizações. O Desafio era otimizar a gestão de
documentos entre a matriz, na China, e sua filial no
Brasil de uma forma simples e rápida.
A plataforma de gestão Fluig, faz parte do dia a dia de 50
funcionários das duas nacionalidades. A intenção é
expandir o uso da solução a todos os outros estados
brasileiros onde a NVC tem lojas e na operação da
América Latina.

Com o Fluig, a gestão de documentos e processos ficou
muito mais fácil. O projetista insere o arquivo
diretamente no Fluig e todos os outros profissionais
autorizados a acessá-lo podem abrir o documento e
salvar possíveis alterações ou aprovar o projeto,
instantaneamente. A solução é fácil de usar e integra os
colaboradores do Brasil e da China, em tempo real. A
plataforma também é utilizada para controlar o workflow
dos principais processos da empresa e o módulo de
rede social corporativa além do módulo de Business
Analytics, que disponibiliza a criação de painéis de
gestão (dashboards) com opções de relatórios e
cenários gerenciais, acessados diretamente pela matriz,
na China. Todas as funções do Fluig estão integradas ao
ERP da TOTVS instalado na empresa.
“Os benefícios da plataforma foram instantâneos.
Pelo Fluig, projetistas armazenam os arquivos no
sistema, os consultores de venda conferem o
andamento das atividades e a diretoria técnica valida
os projetos. Não é raro que cada uma dessas pessoas
esteja em um lugar diferente. Ter todos os
documentos e processos integrados em um único
sistema tem gerado um enorme ganho de
produtividade.”
Alexandre Soong, diretor de projetos no Brasil.
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Acesse: www.totvs.com/distribuicao-e-logistica
www.nvc-iluminacao.com.br

www.totvs.com: 0800 70 98 100

