Desafios

Cliente
•
•
•
COLÉGIO MAGNUM
Localidade
Rua Professor Arnaldo João
Semeraro, 164
Jd. Santa Emília
São Paulo - SP
CEP 04184-000

Site
www.dellavia.com.br

•
•
•
•

Ter um ERP que pudesse acompanhar o
crescimento da Della Via
Necessidade de acompanhamento fiscal
Centralização das informações e organização da
empresa
Agilidade na tomada de decisão
Conformidade com a legislação
Integração das informações numa única
ferramenta
Controle das informações

Segmento
Varejo
Número de
profissionais
900

Produtos & Serviços da TOTVS
•
•

Utiliza 18 módulos do ERP TOTVS Varejo
BI (Business Intelligence)

A Della Via é hoje a maior revenda de pneus Pirelli
na América Latina. Conta com aproximadamente
65 unidades de venda, dentre estas, 55 unidades
auto centers e 10 truck centers, além de mais de
40 revendedores exclusivos, distribuídos pelos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
Também nessas localidades, possui três depósitos
centrais de abastecimento. A Della Via procura estar
sempre atualizada e equipada com o que há de
mais moderno, com o objetivo de atender cada vez
melhor seus clientes. Para isso, mantém uma equipe
de profissionais capacitados, equipamentos de alta
tecnologia e oferece qualidade e garantia total de
seus produtos e serviços.
Depoimentos
“Hoje, temos 700 profissionais usando o ERP da TOTVS, desde a nossa frente de lojas até BI. Nós não temos nenhum outro
sistema paralelo na empresa, somos 100% TOTVS. Ganhamos em agilidade no atendimento dos clientes, que por sua vez
ficaram mais satisfeitos”.
A expectativa com o ERP foi sim alcançada, devido à riqueza das informações que a implantação nos trouxe. Contamos com
os produtos TOTVS para dar continuidade e expansão aos negócios Della Via”.

Marcos Paulo, CEO da Della Via Pneus
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Compartilhe o novo mundo.
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