Tecfil melhora as operações e os níveis de serviço com
Infor LN
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Com a implementação do Infor LN, a Tecfil ganhou
visibilidade e controle sobre nossa cadeia de
fornecimento multisite, sobre nossa manufatura, nossos
projetos e nossas operações de serviços. Agora podemos
fornecer aos nossos usuários uma visão de inventário
praticamente em tempo real, o que nos ajudou a atingir
99,6% de precisão."

Os funcionários de todos os departamentos têm acesso a
informações oportunas e confiáveis, gerando um impacto
positivo nos processos de tomada de decisão da
empresa. Com o Infor LN levando informações completas
aos usuários em todas as funções, nossos funcionários
podem facilmente gerar relatórios analíticos.”
Edson Juarez da Cruz, Supervisor de TI da Tecfil

Ricardo Brandão, Director, Tecfil

Sobre a Tecfil
A Tecfil é uma empresa de fabricação de
filtros automotivos, fundada há mais de 60
anos, e tornou-se a maior fábrica de filtros na
América Latina. A empresa está sediada em
Guarulhos, município do estado de São
Paulo, Brasil. Hoje a Tecfil é uma referência
no mercado e líder no segmento de
reposição automotiva, com 1.500 funcionários
e uma capacidade de produção de 6 milhões
de filtros por mês. Com qualidade e
atendimento ao cliente como núcleo do seu
modelo de negócio, a empresa é líder de
mercado no setor de pós-venda de produtos
automotivos, o que responde por
aproximadamente 65% de sua receita total.
www.tecfil.com.br.

Desafios

Benefícios

Melhorar o serviço para os clientes com
um melhor processo de vendas.

■

Economia de 75% por mês nos processos
de pedidos de vendas;

■

Melhorar a confiabilidade do inventario.

■

99,6% de precisão no inventário;

■

Reduzir o tempo de customização.

■

Redução de 92,8% no trabalho associado
aos problemas de personalização;

■

Redução de 50% no tempo necessário no
processo de fechamento financeiro, com
aumento da confiabilidade dos relatórios
financeiros.

■

■

Melhorar a confiabilidade dos relatórios
financeiros.
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