01 DB MANTÉM SAP BUSINESS ONE
EM DIA COM SERVIÇOS ADDED

Companhia fechou parceria para atender exigências fiscais
A 01 DB, empresa de soluções e transferência de

ao SAP, de modo que o sistema esteja sempre disponível

tecnologia no segmento de vibro-acústica, encontrou

para tender a legislação. Dentro do Business One

a parceria da Added em um momento crucial para

utilizado pela 01 DB, o SPED tem preenchimento

manter o SAP Business One em dia. As principais

automático. “Sem o trabalho da Added, não teríamos

necessidades atendidas dizem respeito à conformidade

como cumprir a obrigação”, comenta.

com legislação.
A companhia, que utiliza a solução desde
2007, passou a contar com os serviços
da Added em 2010. “O SAP Business
One precisa de suporte em função
da legislação. Se a Receita Federal
lança uma nova exigência, o
trabalho desenvolvido pela Added
é fazer com que o programa possa
atender à nova regra a partir da
movimentação financeira da companhia”,
afirma Luis F. Muniz, supervisor financeiro da
01 DB.

A Added presta suporte também ao programa de
Nota Fiscal Eletrônica da 01 DB. “Quando
temos um problema, abrimos chamado e
temos um bom e rápido atendimento,
com uma estrutura de consultores
que conseguem nos atender
prontamente”, afirma.
Com o serviço da Added para o SAP
Business One, Muniz diz que a 01 DB
está plenamente satisfeita, em termos da
estrutura oferecida e do desenvolvimento
prestado. “Gostaria de destacar a estrutura
da Added. Antes, trabalhamos com duas integradoras

Um exemplo deste tipo de situação foi a introdução do

que não possuíam esta característica, que é muito

EDF-PIS/COFINS pela Receita Federal, em meados de

importante”. A escolha da Added baseou-se em

2011. Segundo Muniz, a Added realizou todo um trabalho

informações trocadas no mercado, que geraram

com o Business One para atender tal exigência.

referências positivas. “Havia um receio, por ser a

O diretor explica que a Added atua com capacidades
específicas no desenvolvimento de programas auxiliares
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terceira empresa que contratávamos para esta função.
Mas com a Added a situação mudou”.

