
Cooperativa A1 implamenta solução de 
banco de dados DBMaker SQL e ganha 
agilidade e maior desempenho

O NEGÓCIO Com DBMaker, eles alcançaram uma
melhor utilização dos recursos do 

A Cooperativa A1, cooperativa agrícola servidor, acesso cliente/servidor mais 
localizada em Palmitos - Santa Catarina rápido, além de melhorar integração 
(Brasil), é a mais antiga cooperativa do com outros sistemas e linguagens de 
segmento agrícola no estado. Com 78 programação. A equipe de TI
anos de existência, tem cerca de 850 observa que o principal benefício 

funcionários e mais de 7.000 associados obtido a partir da solução era uma 

que trabalham em 11 municípios em significativa redução no tempo de 

Santa Catarina e cinco municípios no execução rotinas. Desta forma, o tempo 

Rio Grande do Sul. gasto pelos funcionários a executar 

tarefas do sistema diminuiu, 
NOVOS DESAFIOS permitindo-lhes realizar outra 

atividades.
A aplicação da Cooperativa A1 é 

considerada uma parte vital da 

empresa. Características primordiais 

como controle de estoque, 

contabilidade, contas a pagar/receber, 

entre outros, estão na base de dados e 

ERP utilizados. Devido ao grande fluxo 

de rotinas, havia a necessidade de uma 

maior eficiência e flexibilidade no 

acesso aos dados e melhor 

desempenho para acesso de 

cliente/modo servidor.

SOLUÇÃO

Com a missão de desenvolver negócios
aplicações, INTERON apresentou o
banco de dados de solução DBMaker 

para COBOL, uma base de dados 

flexível e robusto facilmente integrado 

nas aplicações COBOL, que oferece 

todos os benefícios de um RDBMS, mas 

sem quaisquer alterações no código.

PRIMEIROS RESULTADOS

PLANOS FUTUROS
Cooperativa A1 havia testado a solução 

DBMaker e descobriu o quão fácil é a Finalizar a migração do Vision para
conversão e integração com DBMaker, além de explorar os recursos 

ACUCOBOL-GT, o que tem facilitado o do banco de dados, integrando 

processo de implantação. aplicações.

PARCERIA

A parceria de longa data entre a 

Cooperativa A1 e INTERON, além a 

velocidade na resolução de problemas, 

a qualidade apoio e bom 

relacionamento foram fatores 

primordiais para o sucesso desta
projeto.

SOBRE A COOPERATIVA

- Cooperativa de produção agrícola

- Fundada em 1933

- Localizada em Palmitos, Santa 

Catarina, Brasil

- 850 funcionários e 7000 

associados

- www.coopera1.com.br

APLICAÇÕES

ERP:

- Controle de inventário

- Contabilidade

- Contas a pagar/receber

- Folha de pagamento

- Fiscal

- Fornecimento 

AMBIENTE ATUAL

- ACUCOBOL-GT 8.0 e banco de 

dados DBMaker 5.2.1

AMBIENTE ANTERIOR

- ACUCOBOL-GT 8.0 e banco de  

dados Vision 5

INTERON Alliance
+ 55 11 4508-7008 
info@interon.com.br
www.interon.com.br

Processo de Redução nas Rotinas
(Client / Server Access)

8h

45min

Vision DBMaker
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