“

Conhecimento local de contabilidade
e impostos é chave para expansão
internacional de ERP via cloud

A estrutura de análise e
estudos oferecidos pela TMF
Group apoiaram a Hatteland
no processo de tomada de
decisões e permitiram a
rápida expansão de mercado
do RamBase. ”.

Trabalhar com a TMF permitiu que a Hatteland
adaptasse localmente seu software de ERP RamBase
a fim de atingir suas ambições de crescimento.
Sobre o cliente
Hatteland, dona do RamBase, ajuda empresas a se
moverem para o futuro, com produtos e soluções
corporativos que criam efeitos em cascata para pessoas
e para a sociedade.

Karl Inge Stensland, COO,
RamBase

RamBase é uma das quatro marcas chave da Hatteland:
uma solução completa de ERP em cloud voltada para
as indústrias de manufaturas e varejo. O RamBase
ajuda empresas a melhorar sua lucratividade, qualidade,
monitoramento e documentação integrando informações
críticas de negócios e a melhor capacidade de processos
em um sistema único.

“Os estudos nos deram uma visão sobre os
requerimentos que contribuíram para o mapa de
desenvolvimento da localização do RamBase e são
personalizados de acordo com o escopo do nosso
sistema de ERP. Os experts de contabilidade e impostos
da TMF Group nos oferecem insights locais que não
poderiam ser obtidos trabalhando sozinhos.

O desafio

“A estrutura de análise e estudos oferecidos pela TMF
Group apoiaram a Hatteland no processo de tomada de
decisões e permitiram a rápida expansão de mercado do
RamBase. ”

“A Hatteland está expandindo estrategicamente seu
sistema de ERP RamBase para novos mercados
geográficos. Como parte da expansão, precisamos
garantir que os requerimentos locais de contabilidade,
impostos e relatórios possam ser efetivamente apoiados
para empresas que utilizem nosso produto”, explica Karl
Inge Stensland, Chief Operating Officer.
“Estes requerimentos e práticas locais devem ser
adequadamente entendidos e suportados pelo RamBase
para que possamos ser vistos como uma solução
competitiva de ERP em qualquer mercado. “

Como a TMF Group ajudou

No futuro
“Temos uma visão clara para o RamBase: Seremos
a escolha óbvia de ERP para clientes que estiverem
trabalhando com manufaturas ou varejo.
“Vemos um grande potencial internacional para nosso
produto e estamos atualmente focando na Noruega,
Suécia, Dinamarca, Polônia e Reino Unido. A estratégia é
construir um canal de parceiros que venderão o sistema
e ajudarão clientes a otimizar seus negócios como o
RamBase.

A TMF Group auxiliou o RamBase com a identificação
e explicação de requerimentos de contabilidade e
impostos em múltiplos países. Isto foi feito para adequar
localmente o sistema de ERP RamBase.

“Nossa cooperação com a TMF Group funcionou
muito bem até agora. Vemos este tipo de parceria
como um componente fundamental para a maior
internacionalização do nosso ERP. ”

O RamBase recebeu orientações sobre regras locais, seu
impacto sobre a funcionalidade de ERPs e como elas
deveriam ser capturadas nos sistemas. A TMF Group
também ofereceu insights sobre requerimentos de
negócios, boas práticas e padrões de sistemas de ERP
na indústria.

A TMF Group apoia o RamBase com serviços
de contabilidade e impostos nas seguintes
localidades:

“Por meio de um ponto único de contato, os experts
da TMF Group nos ofereceram estudos de diversos
mercados europeus”, afirma Stensland.
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Dinamarca
Alemanha
Lituânia
Suécia
Reino Unido

