SOLUÇÕES WK

Custos
Gestão de Custos
Comercial e Industrial
As Soluções WK para Gestão de Custos contemplam rotinas e ferramentas para Custeio Industrial e Comercial
para Formação de Preço de Vendas, Análise de Preço de Venda, Análise de Rentabilidade, Margem de
Contribuição, Ponto de Equilíbrio, Custos Diretos e Indiretos, Custo Comercial, Custo Fabricação, Custo de
Produtos em Elaboração, Gastos Gerais de Fabricação, Custo Padrão x Real, nas metodologias UEP, ABC e
Absorção que se aplicam a Indústrias, Comércios Atacadistas e Varejistas de diversos portes e segmentos. A
solução pode ser aplicada de forma integrada ao ERP Radar Empresarial ou em conjunto com outros sistemas.
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A solução para gestão de custos do ERP Radar
Empresarial reúne as melhores práticas de
mercado em um conjunto de ferramentas e
tecnologias que permitem as empresas saber
exatamente quais são os custos diretos, indiretos,
fixos e variáveis de todo o seu processo produtivo,
bem como as despesas relacionadas ao processo
de comercialização dos produtos. Além disso,
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o setor comercial poderá usufruir da exatidão
necessária para formação do preço de venda de
seus produtos ou mercadorias, fazer análises de
negociações com preços diferenciados visualizando
as margens e lucratividades em cada caso e obter
uma visão gerencial precisa sobre suas transações
comerciais, como rentabilidade e lucratividade por
cliente, produtos, representantes.

Essencial para
sua empresa

Custos
A solução conta com a possibilidade de
trabalho com custeio padrão ou real permitindo
a comparação entre os dois e utiliza diversos
critérios de rateio buscando informações
diretamente da contabilidade tornando os
resultados ainda mais precisos. Dispõe, também,
de ferramentas que permitem a empresa conhecer

a margem de contribuição e ponto de equilíbrio de
cada item e da operação como um todo.
Trata-se de uma solução que possibilita uma gestão
de custos de forma simplificada e eficiente, auxilia
na eliminação de riscos nos negócios e aumenta sua
competitividade no mercado.

Resultados para sua empresa

Aumento da lucratividade
através da aplicação e
formação de preços de
vendas de forma que
não comprometam as
margens objetivadas pela
empresa

Precisão na negociação
com clientes através de
análises gerenciais de
preços de vendas que
permitam identificar
o comprometimento
da margem de lucro
desejada pela empresa
sobre os preços de cada
produto negociado

Aumento de
competitividade
comercial através de
aplicação de preços de
forma precisa levando
em consideração
os custos diretos e
indiretos, de fabricação
e/ou aquisição e
despesas comerciais

Versatilidade para
análise de preços em
diferentes situações
comerciais através
da criação de
múltiplas tabelas de
índices de custeio
que comtemplem as
variadas situações
comerciais de cada
negócio

Gestão assertiva de
seus canais de vendas
quanto ao desempenho
e resultados gerados
à empresa pelos
representantes e
vendedores por meio de
análises de rentabilidade
e lucratividade dos
negócios gerados pelos
mesmos

Identificação de
gargalos de custos nos
processos produtivos
através da visão
detalhada de incidência
de custos por processos
ou insumos

Decisões seguras sobre
a descontinuidade
de itens não
rentáveis através de
análises analíticas e
consolidadas sobre os
resultados produzidos
em cada um dos
produtos e mercadorias
comercializados pela
empresa

Identificação de
distorções entre custo
real e padrão permitindo
a empresa ajustar seu
plano orçamentário, bem
como preços de seus
produtos
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Custos
Facilidades e comodidades
1

Gestão de custos industrial, comercial e formação de preços de venda com
ferramentas que permitem adaptação às particularidades de cada empresa.

2

Integração nativa com o ERP Radar Empresarial obtendo informações da
produção, contabilidade e estoque, e gerando os resultados para a contabilidade,
setor comercial e estoque.

3

Cálculo de custo real e custo padrão, utilizado para contabilizar os custos e para
formar o preço de venda respectivamente.

4

Personalização de centros de custos de acordo com as necessidades de cada
empresa.

5

Versatilidade para cálculos de custos por diversas formas entre Absorção, ABC,
UEP e índices de preços personalizáveis.

6

Flexibilidade para definição de matrizes de rateio com personalização de
critérios pela própria empresa.

7

Consulta rápida entre preço de mercado x preço apurado permitindo identificar
lucro ou prejuízo na operação.

8

Simulação de preços de vendas visando identificar a viabilidade econômica na
negociação com o cliente.

9

Ferramentas ágeis para consulta de rentabilidade, lucratividade sobre vendas.

10

Detalhamento para análise de custos através da separação de custos diretos e
indiretos e despesas fixas e variáveis.

11

Telas intuitivas, rotinas simples, objetivas e diretas que permitem fácil
aprendizado de operação por parte dos usuários.

12

Atualização automática de tabela de preços com a definição de critérios de
precificação personalizadas através de tabelas configuráveis para índices de
custeio comercial.
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Custos
Módulos e principais funcionalidades
Radar Custos Industrial
+ Múltiplos Tipos de Custeio
ABC
UEP
Absorção
Análise de Custos por Ordem de Produção
Análise de Custos de Produtos em Elaboração
Cálculo do Custo Industrial Real
Calculo de Custo Padrão
Comparativo entre Custo Real e Padrão
Cálculo de Gastos Gerais de Fabricação – GGF
Cálculo de Custo Hora
Cálculo de Custo por Unidade Fabril
Cálculo de Custo de Terceirização
Diferenciação e Análises entre Gastos e Despesas
Identificação de Gargalos Produtivos
Simulação de Custeio com Substituição de Insumo
Matrizes de Relacionamento para Rateios por Centros de Custos
Definição Personalizada de Centros de Apoio e Administrativos
Formação de Preço de Vendas Industrial
+ Integração no ERP
+ Radar Produção
		Apontamentos
		Insumos
+ Radar Contábil
		

Valores Contábeis de Contas de Rateio

+ Radar Estoque
		

Custo Direto de Insumos

+ Radar Comercial
		

Formação de Preços de Vendas Industrial

		

Valores de Despesas de Vendas
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Custos
Módulos e principais funcionalidades
Radar Custos Comercial
Cálculo de Custo Padrão Comercial
Formação de Preço de Venda Comercial
Atualização Automática de Tabelas de Preços de Vendas
Análise Gerencial de Preços de Vendas
Sugestão de Preços para Atendimento à Margem Desejada
Alerta para Preços com Comprometimento da Margem
Alerta para Preços que Gerem Prejuízo à Venda
Análise de Rentabilidade Analítica e Sintética
Por Venda/NF
Por Produto
Por Cliente
Por Representante
Análise de Margem de Contribuição
Análise de Ponto de Equilíbrio
Personalização de Múltiplas Tabelas de Índices de Custeio
Identificação Automática de Tabela de Índice de Custeio
+ Integração no ERP
+ Radar Contábil
		

Valores Contábeis de Contas de Rateio

+ Radar Estoque
		

Custo Direto de Insumos

+ Radar Comercial
		

Formação de Preços de Vendas Industrial

		

Valores de Despesas de Vendas

		

Valores de Vendas para Análises Gerenciais
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Custos
Módulos e principais funcionalidades
Tecnologia e ferramentas especiais
+ Personalização de Relatórios e Documentos
Personalização de Relatórios Gerenciais e Operacionais
Quantidade Ilimitada de Modelos de Relatórios Personalizados
Distribuição de Relatórios e Documentos por e-mail de forma Automática ou Manual
Combinação de Múltiplos Filtros e Variáveis na Emissão do Relatório
Geração Automática de Gráficos a partir do Relatório
Seleção Personalizada de Campos/Colunas
+ Campos personalizados
		Fórmulas
		Acumuladores
		Fixos (valores/Alfanuméricos)
Definição de Filtros Fixos – Simples ou Combinados
Múltiplos Níveis de Ordenação
Múltiplos Níveis de Totalização
Formatação Personalizada de fonte/linhas/molduras
Personalização de Cabeçalho e Rodapé por Relatório
Visualização do Relatório em Tela
Arquivamento Integrado do Relatório no GED
Exportação e Integração direta para Excel
Geração de PDF
+ Funcionalidades Gerais
Ferramenta para Criação de Campos Personalizados em Telas
Ferramenta para Personalização de Campos Ativos em Tela por Usuário
Tela única para Inclusão/Alteração/Exclusão/Consultas de Movimentos e Cadastros
Acesso Rápido e Direto às Telas de Informações Cadastrais a partir de Movimentos
Controle de Todas as Operações e Relatórios por Empresas ou Filiais
Personalização de Help por Usuário e por Operação
Abertura de Múltiplas telas Simultaneamente
Ferramentas para Cópia e Multiplicação de Lançamentos/Movimentos
Calculadora Embutida em todos os Campos de Valores
Navegação em Telas com Sequencia de TAB ou ENTER
Integração com Site da Receita Federal para Cadastros de Pessoas Jurídicas
Rastreabilidade de Informações do Relatório ao Movimento Inicial de Origem
Personalização de Interfaces para Importações e Exportações de Dados
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Custos
Módulos e principais funcionalidades
Tecnologia e ferramentas especiais
Ferramentas Específicas para Migração de Dados de outros Sistemas para WK
Rotina para Agendamento de Importações e Exportações Automáticas
Plataforma Multiempresa e Multifilial com Controles/Consultas Individuais ou Consolidados
Ferramenta de Comunicação Interna por Troca de Mensagens entre Usuários
+ Segurança
Rotinas de Agendamento para Backup On-line Automático
Personalização de Permissões Detalhadas de Acesso por Usuário
Definições de Acessos por Usuário por Empresa e/ou Filiais
Definição de Perfil de Acesso por Grupos de Usuários
Controle de Validade de Senhas de Acesso ao Sistema
Controle de Acesso por Tela – Consulta/Alteração/Inclusão/Exclusão
Registro de Log das Operações dos Usuários
Bloqueio de Inclusão e Alteração de Lançamentos por Períodos
Restrição de Acesso a Relatórios
Criptografia do Banco de Dados
Ferramenta para Checagem de Integridade do Banco de Dados
Conversões Automáticas de Tabelas e Campos do Banco de Dados
Ferramenta para Validação de Consistência de Informações para SPED
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Essencial para
sua empresa

VENDAS
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