
A EVOLUÇÃO DOS 
SISTEMAS CONTÁBEIS, 
PERFEITO E COMPLETO 
PARA SEU ESCRITÓRIO

Agilize seu dia a dia com um sistema completo para 
gestão de seu escritório contábil
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POR QUE OPTAR PELO 

Sistema simples, seguro, rápido e fácil de usar

Administração de impostos centralizada

Tabelas legais carregadas automaticamente

Processo de atualização automático

Menu interativo de acesso rápido

Controle de entrega e recebimento de documentos

Integração online entre os módulos e a Plataforma Sage

Busca automática de endereço e dados cadastrais através do CEP ou CNPJ

Cadastro de feriados: o sistema assume os dados de acordo com o calendário 
estabelecido 

Fechamento mensal controlado pela contabilidade: encerra o mês e não altera 
mais os valores, o que ajuda em uma conciliação mais assertiva

Multitelas – permite que várias telas sejam abertas simultaneamente

Controle e gerencie as áreas de contabilidade, tributária, folha de 
pagamento e muito mais com a agilidade que seu escritório precisa
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ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA 
Atualize todos os módulos de uma só vez e em uma única rotina.
Agendamento de rotinas automático: você agenda o processo de atualização do sistema e ele 
executa o processo automaticamente, quando ela é disponibilizada pela Sage. Assim, você não 
precisa se preocupar com este procedimento e estará sempre com a última versão.

Gerencie a entrega e o recebimento de documentos para clientes.
Integração: a geração de protocolos está totalmente integrada com todos os módulos do 
Sage Gestão Contábil. A geração dos documentos de saída é automática a partir da emissão 
de relatórios e para os documentos de entrada, é possível integrar os lançamentos com o Sage 
Contabilidade, baixar guias no Sage Fiscal e baixar protocolos de saída que estão aguardando 
retorno.

PROTOCOLOS

No Sage Gestão Contábil, o cadastro de empresa é único e será utilizado por todos os módulos.
Otimização: dados comuns não precisam ser cadastrados diversas vezes. A estrutura permite 
que dados específicos de algum módulo fiquem separados e, caso o cliente não possua aquele 
módulo, estes campos não ficam habilitados.

CADASTRO DE EMPRESAS

FUNCIONALIDADES

Cadastre diversos usuários e organize em grupos de acesso às rotinas e grupos de acesso às 
empresas.  
Flexibilidade: é possível definir quais empresas, quais módulos e quais rotinas o usuário poderá 
acessar. Você também pode definir acesso somente de consulta para as rotinas de cadastro.

CADASTRO DE USUÁRIOS

CENTRAL DE COMUNICAÇÕES
Para melhorar a comunicação e oferecer um ambiente único para transmitir informações 
sobre o sistema, a Sage desenvolveu a Central de Comunicações. 
Novidades e Melhorias: Nesse espaço, todos os usuários do sistema serão informados das 
novidades e melhorias implementadas. Em cada módulo do sistema, um ícone mostrará os 
novos comunicados e o usuário poderá selecionar aquele que deseja visualizar. 
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BANCO DE DADOS SQL SERVER* e MySQL**
Melhore a segurança, o desempenho e a velocidade no processamento das informações. O 
Sage Gestão Contábil conta com uma plataforma de dados robusta para armazenamento de 
seus dados: o SQL Server* e MySQL Server. 
* SQL Server é uma marca registrada da Microsoft Corporation. ** MySQL é uma marca registrada da Oracle 

PACOTE DE IMPLANTAÇÃO
Pacotes de implantação por módulo com número fixo de horas. Mais flexibilidade e agilidade 
na implantação do sistema.

ESPAÇO DO CLIENTE
Ganhe tempo realizando a abertura de chamados diretamente no Sage Gestão Contábil. A 
solução de autoatendimento permite abrir chamados e ainda monitorar o progresso de suas 
solicitações. Nós fornecemos todo o histórico dos chamados e as respostas, para que você 
possa consultá-las quando precisar.

SUPORTE-ONLINE
Tire suas dúvidas rapidamente através da ferramenta de conversação (chat) diretamente com 
os nossos consultores, sem sair dos sistemas.

SUPORTE-REMOTO
Ganhe agilidade e transparência no atendimento com a conexão remota.
Totalmente segura, ela é autorizada pelo cliente e não exige instalação de
ferramentas adicionais.

POR QUE OPTAR PELA ?

SOBRE A SAGE

Ao contratar as soluções da Sage, o cliente é beneficiado pela integração total dos softwares e 
soluções. Essa facilidade de comunicação entre os sistemas contábeis dispõe de grandes benefícios 
para a rotina dos escritórios, como: importação de movimentos, possibilidade de trabalhar online e off-
line e migração de dados.

Somos a Sage, multinacional britânica, líder mundial em 
software de gestão para pequenas e médias empresas. 
Reinventamos e simplificamos a gestão das empresas 
e dos escritórios contábeis por meio de uma tecnologia 
inteligente, trabalhando com uma próspera comunidade de 
empreendedores, empresários, comerciantes, contadores, 
parceiros e desenvolvedores. Nós oferecemos às empresas 
em todo o mundo informação, conhecimento e as ferramentas 
que necessitam para ter sucesso.

Estamos presentes em 23 países e atendemos 3 milhões de 
clientes com o apoio de mais de 13.000 colaboradores.

INTEGRAÇÃO TOTAL
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CONFIRA O QUE OS NOSSOS CLIENTES TÊM A DIZER

“A Sage oferece um programa integrado que 
proporciona rapidez em tudo que é feito. Por 
ser um sistema bem amarrado, os parâmetros 
estão sempre certos, então não precisamos fazer 
ações manuais como era antes”

Daniele Prestes Munhoz Krum  
Sócia da Moriah Gestão de Negócios

“Eu conheço os produtos Sage há uns 10 anos, 
desde os tempos de EBS. Utilizo diversos 
sistemas Sage e os módulos facilitam bastante, 
como o relacionado ao preenchimento do 
Simples Nacional.
A Sage é uma aliada e sempre que entro em 
contato eles ajudam. Eu gosto bastante e estou 
acostumado com os produtos. A integração 
fiscal, RH e contábil facilita muito e é excelente! 
Alguns processos que eram manuais são 
automáticos com a Sage”

Ewandson Ralph Ferreira 
Empresário da Contabilidade Sete

“Escolhemos a Sage porque a empresa sempre 
se atualiza e investe nos sistemas, além de se 
preocupar com o cliente. 
Com a Sage a nossa empresa ganha em 
produtividade, porque teremos ferramentas 
de pré-agendamento automático nos três 
departamentos que temos.  A comunicação fica 
mais fácil, afinal, para fazer o gerenciamento 
XML antes era preciso contatar o cliente, 
esperar pelo envio e, às vezes, faltavam 
informações. Agora com o gerenciador da Sage 
conseguimos fazer isso automaticamente”

Ednardo Santos  
Gerente operacional da Lam Consultoria 
Empresarial 

 “A nossa empresa optou pelo Sage Gestão 
Contábil e achamos ele compacto, prático e 
nos ajuda a chegar nos objetivos em muito 
menos tempo. Outros sistemas precisam de 
mais programas, e o Sage integra as ações em 
apenas um” 

Priscila de Paula Pinto Spelta  
Gerente da Adilson de Paula Pinto - ME

“Os produtos da Sage facilitam o dia a dia, afinal,
não teríamos como desempenhar nossas 
atividades diárias sem o sistema como 
ferramenta de gestão. Temos clientes
que usam a Plataforma Sage e conseguimos, 
desse modo,viabilizar os trabalhos. Com essa
ferramenta há mais segurança e agilidade no 
recebimento e envio das informações”
Alex Alves Belini  
Sócio-administrador da Belini Consultoria 
Contábil e Tributária.
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Folha de pagamento

Esta ferramenta ajuda no processamento de maneira agrupada, a fim de que você faça 
todas as folhas de uma vez só. Além disso, com o fechamento mensal você evita que 
novos lançamentos ou processamentos sejam feitos. A sua rotina é parametrizável 
bem como a apuração de tributos da folha de pagamento é feita em apenas uma 
rotina, afinal o sistema identifica os tributos com agilidade e segurança. A partir do 
crédito de conta você gera arquivos de pagamento de salários, otimizando o processo.

Contabilidade 
 
Com o módulo contabilidade você consegue fazer a auditoria financeira sem 
maiores problemas, assim como conciliação bancárias e contábil. Outra 
possibilidade é a geração do arquivo para escrituração contábil digital (SPED). Neste 
módulo você tem disponível a demonstração simplificada da situação contábil 
e financeira por meio de fórmulas, tanto prontas quanto personalizadas. Você 
aproveita os benefícios de verificar a movimentação no saldo das contas, por meio 
de gráficos, além de facilitar a conciliação bancária, com importação de extratos e 
comparação com lançamentos nas contas em banco.

Fiscal

Com essa ferramenta é fácil fazer a integração com o e-CAC para baixa de guias 
pagas de forma automática. Você também realiza a importação de arquivo XML e faz 
o controle dos regimes cumulativo e não cumulativo, de PIS/COFINS, com agilidade 
e segurança. Outra possibilidade é o preenchimento automático do PGDAS com 
integração com o portal de informações da Receita Federal. O cadastro de clientes 
e fornecedores bem como das suas contas contábeis é automático a partir das 
informações, desse modo fica mais fácil integrar os lançamentos fiscais com o Sage 
Contabilidade.

Patrimonial

Com esse módulo você faz o cálculo de depreciação, amortização e exaustão, bem 
como gera relatórios gerenciais e legais completos e ainda integra a parte contábil 
da depreciação mensal. Você ainda pode lançar acréscimos e diminuições de valores 
nos bens, além de baixa de valores parciais e totais. 

Módulos

A agilidade que você precisa para controle e gestão das rotinas de contabilidade, fiscal, folha de 
pagamento e gestão patrimonial em seu escritório, tudo em um único sistema. Integrado à Plataforma 
Sage, sua plataforma de atendimento online, você agiliza processos e aproxima ainda mais o 
relacionamento com seus clientes. 
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Este módulo proporciona facilidade 
e agilidade na execução das tarefas 
do departamento pessoal. O Sage 
Folha de Pagamento atende às 
obrigações da empresa junto aos 
seus funcionários, de acordo com a 
legislação e os processos da área, 
tornando tudo muito mais simples.

Arquivos para crédito em conta corrente

Controle de plano de saúde, de Pró-Labore e pagamento a autônomos 

Informe de rendimentos, RAIS, DIRF, SEFIP e CAGED

Integração com cartão-ponto eletrônico

Integração contábil com provisão de férias e 13º salário

Relatórios admissionais: contrato de experiência, solicitação de vale-transporte, 

acordo de compensação/prorrogação, declaração de dependentes e outros, 

emitido a partir do cadastro do funcionário

Tratamento referente à desoneração da folha de pagamento

Tratamentos para tomadores de serviço (obra e cessão de mão de obra)

Controle de pagamento de guias integrado com o módulo fiscal e contábil

Transferência de funcionários entre estabelecimentos e empresas

Emissão de arquivo Seguro Desemprego e Homolognet

FUNCIONALIDADES

COM SAGE FOLHA DE PAGAMENTO 
VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA  
O eSOCIAL 

Folha de Pagamento
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Através desta rotina é possível executar 

processamentos simultâneos, sem a necessidade 

de acessar empresa por empresa. A tela de 

processamento fornece uma visão geral, 

apresentando status que identificam as rotinas 

que já foram processadas e também se o 

processamento foi executado com sucesso ou não. 

Ao final do processo são apresentados relatórios 

com advertências e erros. É possível efetuar o 

processamento de rotinas como Cálculo de folha, 

Geração de SEFIP e CAGED, Emissão de relatórios 

de folha e holerite, Emissão de guias, Emissão 

de relatórios admissionais, Geração da RAIS e 

DIRF, Emissão de Informes de Rendimentos e 

Fornecimento de Vale Transporte e Vale Refeição.

A funcionalidade cria eventos de vencimentos e/ou 
descontos baseados em fórmulas. É indicada para 
casos especiais, quando os demais grupos dos eventos 
não realizam o cálculo desejado. Dentro do conceito 
de fórmulas o usuário pode definir qual será a regra e 
a base de cálculo para o evento que está cadastrando, 
utilizando operadores matemáticos e variáveis.

CRIAÇÃO DE EVENTOS 
BASEADA EM FÓRMULA 
ESPECÍFICA

PROCESSAMENTO 
AGRUPADO



9

 

INTEGRAÇÃO COM A 

Através do módulo Sage Relacionamento da Plataforma Sage, seu escritório contábil fica mais próximo 
dos clientes. Com esta ferramenta, o escritório fica em dia com as informações obrigatórias de seus 
clientes, como admissão de funcionários, afastamentos, comunicação de acidente de trabalho, entre 
outros. Além disso, permite a troca de arquivos, publicação de guias e documentos, emissão de avisos e 
controle de pendências, recebe o movimento da folha de pagamento, possibilita a abertura de serviços 
pelos clientes. O Sage Relacionamento é um espaço para escritório e cliente trocarem e localizarem 
informações  de forma organizada, com segurança e agilidade. 

Permite o cálculo individual ou para 
vários funcionários ao mesmo tempo. 
Executa cálculo automático de rescisões 
complementares por reajuste salarial. 

Permite cálculos simulados, de forma 
simplificada, com a emissão de relatórios 
para conferência. 

ENVIO DE RELATÓRIOS 
POR E-MAIL

Torne o processo mais ágil com 
o envio de holerite e informe de 
rendimentos diretamente para 
o e-mail dos colaboradores, 
sem a necessidade de imprimir 
relatórios.

CÁLCULO   
DE RESCISÃO

Plataforma

Tenha rapidez e segurança na apuração dos 
tributos e envio das guias de recolhimento 
aos clientes. A apuração é efetuada em uma 
única rotina que calcula todos os impostos 
devidos pela empresa conforme suas 
características. 

Nesta rotina é possível emitir todas as guias 
e gerar relatórios para conferência dos 
valores apurados, e quando está integrada 
com a Plataforma Sage, é possível publicar 
as guias diretamente aos clientes.

APURAÇÃO CENTRALIZADA 
DE TRIBUTOS
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Com este módulo, você pode realizar a 
escrituração contábil de empresas de diversos 
ramos de atividade, emitindo relatórios legais 
e gerenciais, bem como a geração de arquivos. 
Possui flexibilidade na composição do histórico 
dos lançamentos, e proporciona agilidade e o 
controle de baixa de títulos a pagar e a receber.

Acompanhamento da movimentação ou saldo das contas através de 
gráficos em barra, pizza, linha e outros

 Análise econômico-financeira padrão ou por fórmulas parametrizáveis

 Auditoria financeira

Calendário para abertura ou fechamento de datas contábeis

Digitação de lançamentos online, em lotes ou por planilhas 
personalizadas

Emissão de balancetes, DRE, DLPA, DFC, DRA, DMPL, DOAR, LALUR, 
balanços, notas explicativas, e demais relatórios legais e gerenciais de 
qualquer período

Emissão de relatórios comparativos e por centro de custo

Geração do arquivo para SPED (ECD e ECF)

Pré-lançamentos contábeis gerados a partir da entrada de documentos 
no módulo

Transferência automática de resultados (zeramento das contas)

Importação e exportação de lançamentos, plano de contas e históricos

Contabilidade

FUNCIONALIDADES
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IMPORTAÇÃO POR 
PLANILHA DE EXCEL

A importação por planilha auxilia bastante no 
processo de escrituração contábil.  A partir de uma 
planilha digitada pelo cliente é possível efetuar os 
lançamentos diretamente no sistema. Fácil e rápido!

E MAIS:

AUDITORIA FINANCEIRA

Além de dar agilidade aos lançamentos 
contábeis de baixa de títulos, também 
certifica de que os saldos das contas 
contábeis de clientes e fornecedores estão 
condizentes com a posição financeira da 
empresa. 

Esse controle proporcionado pela auditoria 
financeira elimina a necessidade de efetuar 
conciliação contábil das contas de clientes e 
fornecedores.
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Através desta rotina será efetuada a apuração e contabilização do IRPJ/CSLL com base 

no LALUR/LACS;

Os tributos apurados serão gravados na escrita fiscal, para geração das declarações 

fiscais e controle de pagamento de guias;

Após o cálculo é possível efetuar a emissão das guias de recolhimento e a memória de 

cálculo dos tributos apurados (LALUR/LACS);

É possível também visualizar os lançamentos que serão gerados na contabilidade 

referentes à provisão dos tributos apurados.

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA E CONTÁBIL
 
Com a conciliação realizada no sistema, não 
há a necessidade de armazenar documentos 
físicos. Isso também permite maior controle, 
já que os lançamentos conciliados e 
não conciliados podem ser visualizados 
a qualquer momento em uma única 
rotina. A regularização das divergências 
apuradas pode ser efetuada a partir da tela 
de conciliação, com a inclusão de novos 
lançamentos, alteração e/ou exclusão de 
lançamentos existentes.

APURAÇÃO DE LUCRO REAL

A funcionalidade de históricos de lançamentos 
é bastante flexível e permite o cadastro 
personalizado. Na tela de definição do 
histórico, pode ser exibido um texto fixo e 
também podem ser selecionados elementos 
relacionados aos lançamentos, que variam para 
cada procedimento realizado.

ESTRUTURA DE HISTÓRICO 
DE LANÇAMENTOS
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Automatize o processo de escrituração fiscal e tenha todo auxílio para o 

cumprimento das obrigações dos escritórios de contabilidade, setores 

industriais, comerciais e prestadores de serviços das tributações de lucro 

real, presumido, simples, caixa e S.A.

ESTADOS QUE TÊM A LEGISLAÇÃO 
ATENDIDA PELO SAGE FISCAL

Amazonas

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo 

Goiás

Rio de Janeiro

Bahia

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Alagoas

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Fiscal
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Controle de tributos retidos: IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS e outros

Importação dos dados da NF-e por arquivo XML ou leitor de código de barras através 
do DANFE/DACTe

Importação de dados do arquivo EFD Fiscal e EFD Contribuições gerados por outros 
sistemas e cupom fiscal pelos arquivos no Ato Cotepe nº17/2004

Integração contábil online ou por lote

Lançamento de atividade imobiliária

Tratamento para DIFAL/FCP

FUNCIONALIDADES

Importação de Nota Fiscal  
(NFe) de Entrada

Com essa funcionalidade você consegue importar várias notas 
fiscais eletrônicas de entrada ao mesmo tempo, em uma única tela. 
Além disso, esse processo pode ser executado automaticamente 
pelo agendador de rotinas sem a necessidade de intervenção 
manual. O sistema analisa os dados mostrando as notas que estão 
prontas para a importação e as que necessitam de atenção especial.
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E MAIS:

Tenha rapidez e segurança na apuração dos 
tributos e envio das guias de recolhimento aos 
clientes. A apuração é efetuada em uma única 
rotina que calcula todos os impostos devidos 
pela empresa conforme suas características. 

Nesta rotina é possível emitir todas as guias e 
gerar relatórios para conferência dos valores 
apurados, e quando está integrada com a 
Plataforma Sage, é possível publicar as guias 
diretamente aos clientes.

APURAÇÃO CENTRALIZADA 
DE TRIBUTOS

Baixe automaticamente as guias pagas a 
partir do Portal e-CAC (Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte) e do site da 
Receita Federal. 

Com a segurança do Certificado Digital, 
o sistema faz uma relação com as 
guias apuradas no sistema, efetuando 
automaticamente a sua baixa e 
contabilização, dando mais agilidade e 
praticidade ao processo.

BAIXA AUTOMÁTICA  
DE GUIAS DO E-CAC
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 Baixa de valores parciais e totais

Cadastro de grupos, bens, departamentos e centros de custo

Cálculo de depreciação, amortização e exaustão

Controle da localização física dos bens

Lançamentos de acréscimo e diminuição de valores nos bens

Relatórios legais e gerenciais de forma sintética ou analítica

Transferência de valores entre bens (total e parcial)

Gerencie o setor patrimonial e contábil da sua 
empresa com segurança e tenha controle efetivo dos 
bens através da emissão de relatórios

FUNCIONALIDADES

Controle Patrimonial
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O Sage Gestão Contábil Net é um sistema de 
acesso via internet que oferece ao cliente toda 
a estrutura para o seu funcionamento. Sua 
maior vantagem é a redução da necessidade de 
investimento em infraestrutura e equipamentos.

FUNCIONAMENTO DO SAGE 
GESTÃO CONTÁBIL NET

Ambiente climatizado, com controle de temperatura e isento de 
partículas nocivas

Backup automático, através de sistema robotizado

Controle de acesso pessoal às dependências de armazenamento de 
dados

Plano de contingência em caso de desastres naturais

Sistema anti-incêndio com três níveis de segurança

Serviço ininterrupto de energia elétrica

SERVIDORES SAGE

ECONOMIZE RECURSOS  
EM SEU SERVIDOR 

Acesse seus dados de qualquer local, 
conectando-se à internet e fornecendo seu 
login e senha.

SISTEMA ONLINE   
24 HORAS

O sistema permite acesso simultâneo da 
empresa e suas filiais às mesmas informações, 
integrando os dados ao escritório, mesmo em 
diferentes pontos do país.

SEGURANÇA 
ABSOLUTA DE 
DADOS
O Data Center efetua as cópias de 
segurança de todos os seus dados 
automaticamente. 

As características de segurança do 
Data Center praticamente eliminam 
as possibilidades de perda de dados 
por falhas de equipamento, quedas de 
energia ou vírus.

Net
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A ALIADA QUE FALTAVA NA SUA  
ROTINA CONTÁBIL

Com essa solução web integrada, fica muito mais 

fácil gerenciar o seu escritório de contabilidade 

e se relacionar com os seus clientes.

ESCOLHA A 
PLATAFORMA SAGE Eficiência no controle de processos

Agilidade na comunicação com os clientes

Redução de custos operacionais

Integração e centralização de informações

CONHEÇA A 
PLATAFORMA SAGE, 
O SEU ESCRITÓRIO 
ONLINE

A Plataforma Sage, mais que uma ponte de acesso de 
seu cliente ao seu escritório, é uma plataforma para 
gestão de escritórios contábeis. Aliado ao Sage Gestão 
Contábil, a base que traz a agilidade que você precisa 
para controle e gestão das rotinas de contabilidade, 
fiscal, folha de pagamento e gestão patrimonial, a 

Plataforma Sage proporciona ao empresário contábil 
uma ferramenta que o auxilia na melhor gestão de seus 
processos, permitindo elevar a produtividade, reduzir 
custos e entregar mais informação e os resultados 
operacionais digitalmente, aproximando ainda mais o 
relacionamento com seus clientes.

ACABE COM O RETRABALHO 
E EVITE ERROS 
Com a importação de dados 
de cada cliente no sistema, 
você economiza horas de 
digitação e evita erros.

DISPONIBILIZE AO SEU 
CLIENTE UM PORTAL 
PARA CONSULTA E ENVIO 
DE INFORMAÇÕES DE 
FORMA CENTRALIZADA
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MÓDULO 
RELACIONAMENTO

MÓDULO  
FINANÇAS

MÓDULO 
TAREFAS

CONHEÇA AS FUNÇÕES 
DOS TRÊS MÓDULOS BASE 

DA PLATAFORMA SAGE

Cada um deles possui funcionalidades específicas 
para facilitar ainda mais a rotina do seu escritório e 
a sua comunicação com os clientes

Facilita a integração com o 
seu cliente, disponibilizando a 
ele consultar diretamente no 
sistema os documentos, guias e 
apontamentos realizados. No portal 
de relacionamento, seu cliente 
pode diretamente solicitar eventos 
da folha de pagamento, como 
admissão, afastamento, férias e 
aviso prévio de funcionários, além 
de receber os apontamentos 
de horários, mitigando erros e 
reduzindo a margem para erros. 
É aqui que estão centralizados 
os avisos de pendências, recebe 
protocolos eletrônicos e gerencia 
processos diários.

Otimize as rotinas financeiras do 
seu escritório com a integração 
das áreas fiscal e contábil do 
Sage Gestão Contábil ou Sage 
Office diretamente no módulo 
de finanças. Nesse módulo você 
fatura os contratos, gera boletos, 
envia informações aos clientes 
por e-mail, gera emissão de NFS-e, 
movimenta a tesouraria a partir 
do controle de entrada e saída de 
valores e muito mais.

Tenha mais controle sobre os 
processos e rotinas de seu 
escritório com o Sage Tarefas. A 
partir deste módulo você realiza o 
controle do fluxo de trabalho em 
um painel bem organizado que 
possibilita o acompanhamento 
de status de cada tarefa e da 
produtividade da equipe. Além 
de garantir os prazos de entrega 
de tarefas, este controle permite 
ao empresário contábil fazer 
planejamento e cálculo de 
honorários com maior efetividade, 
ao ter o custo de cada cliente na 
ponta da mão.
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Conheça o Clube do Contador:  
mais vantagens para você, seu escritório e seus clientes!
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