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A solução Web da WK Sistemas contempla um conjunto de ferramentas do ERP Radar Empresarial que 
integram processos, controles e consultas das áreas: Vendas, Finanças, Serviços, Compras, Estoque, 
Contábil, GED e RH.
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Para maximizar ainda mais as possibilidades 
de acesso ao sistema, a solução contempla 
interfaces Web para diversos processos de 
negócio, como autorizações de pagamento, 
cotações de preços, pedidos de vendas, 

relatórios e consultas financeiras e contábeis, 
pesquisas de documentos armazenados no Radar 
GED, ordens de serviços, além de contar com 
um portal Web para Representantes e outro para 
Empregados.

Resultados para sua empresa

Acessibilidade a informações 
precisas de sua empresa em 
tempo real a qualquer hora e em 
qualquer lugar

Aumento da lucratividade na 
prestação de serviços com a 
possibilidade de o técnico realizar 
o fechamento do atendimento in 
loco no cliente com a impressão do 
Relatório de Atendimento Técnico 
e validação do mesmo, no ato, pelo 
cliente

Melhor relacionamento com 
representantes através de um 
portal exclusivo com informações 
essenciais para vendas e gestão 
comercial

Agilidade na tomada de decisões 
empresariais a qualquer momento 
sem ter que depender de 
solicitações e preparações de 
relatórios e documentos através 
das publicações de informações 
produzidas através do BI na Web

Redução de riscos de 
pagamentos indevidos em 
períodos de ausência dos 
autorizadores na empresa com 
a possibilidade de acompanhar, 
aprovar ou vetar pagamentos via 
Web

Redução de custos com 
processos de cotações de 
preços através da integração 
de informações prestadas pelo 
fornecedor via Web diretamente 
para o ERP para a Gestão de 
Compras
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Resultados para sua empresa

Aumento da qualidade no 
atendimento ao cliente através 
da possibilidade de acesso 
a informação on-line sobre a 
disponibilidade, preços e outras 
informações sobre os produtos 
pelos representantes

Redução de tempo de atividades 
operacionais do RH através 
de publicação de informações 
cadastrais, holerites e registros de 
ponto no Portal do Empregado

Eliminação do retrabalho 
administrativo interno através da 
integração completa de dados 
dos pedidos postados pelos 
representantes

Maior precisão sobre o controle 
de estoque e agenda dos técnicos 
através dos apontamentos de 
serviços realizados no cliente, 
que são integrados on-line com a 
retaguarda administrativa

Redução de tempo no 
atendimento ao cliente através 
da recepção on-line de pedidos 
realizados pelos representantes

Redução de tempo para a 
cobrança dos serviços prestados 
através da integração direta do 
registro do chamado técnico 
realizado no momento da 
prestação do serviço no cliente
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Definições personalizadas de permissões de acesso para cada perfil de usuário.

Facilidade de acesso ao cadastro de clientes e fornecedores para inclusão/consulta e alteração.

Acompanhamento diário ou mensal de movimentação de contas, com seus totais de 
débitos, créditos e saldos respectivos.

Ferramentas específicas para prestadores de serviços com preenchimento e impressão 
de relatórios e documentos de visitas técnicas.

Acompanhamento de disponibilidade de estoque a partir de relatórios de inventário, 
movimentos, ponto de reposição e registro de estoque.

Integração direta com fornecedores, para recepção de dados sobre cotações de 
preços sem intervenção de terceiros, eliminando-se processos manuais de envio de 
documentos impressos e redigitações no ERP.

Relatórios de gestão de vendas para os representantes com relação de pedidos por 
situação, comissões e posição financeira de clientes.

Facilidades e comodidades
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Consulta de estoque com fotos dos produtos.

Compartilhamento de documentos do GED, controlando acessos com log de usuários 
e datas.

Mobilidade para autorização de pagamentos, permitindo aos gestores visualizarem as 
pendências e efetuar a autorização ou o veto ao pagamento do título.

Gestão financeira, possibilitando emissão de fluxo de caixa on-line e consulta de saldo de 
contas bancárias.
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Módulos e principais funcionalidades

Web Empresarial
Cadastro de Clientes
Cadastro de Fornecedores
Consultas de Empresas e Filiais
Criação de Modelos de Relatórios Personalizados para Web
Geração de Relatórios em PDF
Relatórios de Plano Contábil e Gerencial

Web BI
Publicação de Dashboards Personalizados
Publicação de Rankings e Relatórios Personalizados
Publicação de Indicadores (KPIs), Medidores e Comparativos
Programação para Atualização Automática das Publicações
Permissões de Acesso de Usuários por Publicação

Web GED – Gestão Eletrônica de Documentos
Pesquisa de Documentos
Visualização Rápida de Documentos
+ Vínculo de Permissões de Acesso de Documentos
 Por Tipo
 Por Usuário
Registro de LOG de Acesso de Consulta e Download
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Módulos e principais funcionalidades

Web Financeiro
Ferramenta para Consulta, Aprovação ou Veto de Pagamentos
Consulta de Posição Financeira de Clientes
 Informações Consolidadas entre Filiais
 Informações Consolidadas entre Empresas do Grupo
 Informações de Crédito
 Informações de Vendas
 Informações Financeiras
 Informações Históricas
 Informações Cadastrais
 Anotações Gerais
Simulação e Análise de Fluxo de Caixa
Relatórios de Movimentação de Caixa e Bancos
Criação de Modelos de Relatórios Personalizados para Web
Geração de Relatórios em PDF

Web Serviços
Geração de Documentos de Atendimentos Técnicos
Apontamentos de Serviços de Assistência Técnica
Criação de Modelos de Relatórios Personalizados para Web
Geração de Relatórios em PDF

Web Estoque
Criação de Modelos de Relatórios Personalizados para Web
Geração de Relatórios em PDF
Relatórios de Inventário
Relatórios de Movimentação de Estoques
Relatórios de Ponto de Reposição
Relatórios de Registro de Estoques
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Módulos e principais funcionalidades

Web Contábil
Consultas de Lançamentos Contábeis
Múltiplos Filtros para Pesquisas de Lançamentos Contábeis
Consultas de Saldo Contábil por Período e por Conta
Acompanhamento Diário de Movimentação por Conta
Criação de Modelos de Relatórios Personalizados para Web
Geração de Relatórios em PDF
+ Relatórios Contábeis
 Balancete 
 Razão
 Diário
 Acompanhamento Mensal
 Inversão Gerencial

Web RH
Consultas de Registros de Ponto
Consultas de Saldos de Banco de Horas
Consultas de Informações Cadastrais
Consultas de Holerites e Reimpressão

Web Comercial – Portal de Representantes
Inclusão e Gestão de Pedidos
Acompanhamento da Situação do Pedido
 Pedidos Em Análise Comercial/Financeira
 Pedidos Bloqueados
 Pedidos Pendentes
 Pedidos Atendidos
 Pedidos Parcialmente Atendidos
 Pedidos Faturados
 Pedidos Parcialmente Faturados
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Módulos e principais funcionalidades

 Pedidos Cancelados
Múltiplas Formas de Consultas de Pedidos
 Por Situação
 Por Período de Datas de Inclusão
 Por Faixa de Valores
 Por Data de Entrega
 Por Nr. do Pedido
 Por Nr. OC do Cliente
Consulta de Posição de Produtos por Empresas e Filiais
 Detalhamento de Disponibilidade por Grade de Produto
 Total em Estoque Próprio
 Total em Estoque em Poder de Terceiro (Consignado)
 Total em Estoque de Terceiros em Poder da Empresa (Consignação)
 Total Reservado
 Total Pré-baixado
 Total Disponível
 Total Geral
 Preço Unitário – De acordo com Tabela Escolhida
 Visualização de Foto do Produto Consultado
Consulta de Histórico e Relacionamento com Clientes
 Informações Cadastrais
 Informações Comerciais/Vendas
 Total de Pedidos
 Total de Vendas
 Total de Devoluções
 Produto mais Comprado
 Frequência Média de Compras
 Condição de Pagamento Padrão do Cliente
 Tabela de Preços Padrão do Cliente
Geração de Relatórios em PDF
Criação de Modelos de Relatórios Personalizados para Web
 Relatório de Relação de Pedidos
 Relatórios de Comissões do Representante
 Relatórios de Títulos a Receber por Cliente
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