


MONITORAMENTO NCM

Meu Escritório

Legislação  – É consolidada e anotada 
em até 4 horas, após a publicação em 
fonte oficial;

Alertas – O cliente pode configurar 
quais são os assuntos mais relevantes 
para o seu dia a dia e receberá por e-mail 
sempre que houver conteúdo novo;

Sinalização de Riscos – Por meio de um 
sistema de cores, o cliente pode identificar 
quando um conteúdo está em processo de 
atualização e também o quanto está atualizado;

Sinalizadores Gratuitos – Enquadramento 
no Simples Nacional, Diferencial de Alíquota, 
CEST entre outros;

Perguntas e Respostas – As dúvidas mais 
frequentes de todas as áreas já respondidas 
pelo time de Consultoria Técnica;

Navegação por aba temática – Ao 
escolher uma aba, o produto se auto 
configura e mostra apenas informações 
específicas da área escolhida;

Simulador Tributário

SUA ROTINA TRIBUTÁRIA MAIS FÁCIL E SEGURA

Online

A PLATAFORMA DE CONTEÚDO MAIS COMPLETA DO MERCADO

Cortesia  – Boletim Eletrônico IOB.

Equipe especializada – São mais de 250 profissionais transformando conteúdo 
em inteligência e compliance; 

Simulação com NCM completo (8 dígitos) – A IOB fornece um enquadramento 
assertivo para garantir um resultado confiável, atualizado e seguro; 

Mais segurança – É o único simulador do mercado que possibilita o preenchimento da 
natureza da operação, remetentes, destinatários e destinação da mercadoria; 

Simulação de preenchimento da DANFE – Garante mais facilidade e praticidade para 
sua rotina tributária para o seu dia a dia.

Operações retroativas – Permite a simulação retroativa, auxiliando em auditoria 
e defesa de auto de infração;

Possui a maior cobertura de NCM’s do mercado – 11.000; 

Contempla monitoramento de todos os 27 estados;

Informa alíquota interna e interestadual; 

Possui histórico de todas as alterações reportadas nos Monitoramentos de NCM’s; 

Informa o MVA dos produtos sujeitos a substituição tributária.



CONSULTORIA TELEFÔNICA

Atualizado – Preparado para o Bloco K; 

Digital – Processo 100% digital, ágil e seguro;

Cruzamentos – Realiza os principais 
cruzamentos;

Conteúdo confiável – Auditorias realizadas 
segundo conceitos legais;

Reconhecido pelo mercado – Eleito pela 
TOTVS como a melhor plataforma online 
de auditoria do mercado.

A SOLUÇÃO COMPLETA PARA O SEU NEGÓCIO. UM CONJUNTO INÉDITO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS QUE ATENDEM TODAS AS NECESSIDADES DO SEU ESCRITÓRIO.

Especialistas dedicados a orientar e esclarecer todas 
as suas dúvidas através de ligações a custo local;

Rapidez e segurança no fornecimento das informações. 

Fique atualizado de forma fácil e rápida;

Assista entrevistas, palestras, vídeos 
explicativos sobre os mais diversos temas;

Um jeito muito mais fácil de capacitar a sua 
equipe.

Auditor Eletrônico Sped

PLATAFORMA ONLINE QUE AUDITA E GARANTE A QUALIDADE DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Consultoria

A SEGURANÇA QUE SEU NEGÓCIO MERECE A RESPOSTA QUE O MERCADO CONFIA

Mais de 100 profissionais altamente 
capacitados e especializados em 
cada área de atuação. Com plano 
de estudos diário, monitoram as 
novidades para garantir que você 
tenha a resposta que precisa com 
segurança e assertividade.

Relatórios – Fornece relatórios completos de 
utilização, auditorias e cruzamentos;

 

Aponta as ocorrências – Categorizado por 
nível de criticidade alta, média ou baixa;

Certificado – É o único auditor com certificado 
de segurança;

TURBINE O SEU PACOTE IOB MEU ESCRITÓRIO COM O IOB PLAY E IOB CONSULTORIA CHAT

Play

A maneira mais rápida e segura para acessar 
informações adequadas para o seu negócio; 

Você fala com os melhores consultores do 
mercado, garante por escrito todas as 
informações relevantes e esclarece dúvidas 
de forma rápida e prática; 

Muito mais praticidade, agilidade e segurança.

Consultoria Chat 

ÚNICA PLATAFORMA DO MERCADO QUE 
OFERECE TODAS AS NOVIDADES EM VÍDEOS

UMA FORMA MAIS PRÁTICA E SIMPLES
 DE TER SUAS DÚVIDAS RESOLVIDAS




