
*Acesse a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet.

FUNCIONALIDADES

· Administra as contas a pagar, a receber e as vendas 
por cartão de crédito;

· Emissão de cheques, duplicatas, borderôs, recibos 
etc.;

· Tesouraria integrada para controle das movimenta-
ções de caixa e de contas bancárias;

· Contratos de receitas e despesas recorrentes 
automatizados;

· Criação e controle de orçamentos pelas dimensões 
financeiras. Por exemplo: orçamento por projeto e 
conta financeira, centro de custo etc.;

· Relatórios gerenciais de lucratividade,  execução 
orçamentária, fluxo de caixa, balancete, DRE, centro 
de custo e projetos;

· Criação simplificada de análises dinâmicas, relató-
rios e gráficos personalizados;

· Régua de cobrança.

INTEGRAÇÃO TOTAL

MÓDULO CONTÁBIL: toda movimentação 
financeira.

MÓDULO ESCRITA FISCAL: apuração dos 
impostos retidos.

EFICÁCIA OPERACIONAL,
SEGURANÇA E VISÃO GERENCIAL 
PARA UMA ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA FOCADA NA 
RENTABILIDADE

PLANO DE CLASSIFICAÇÕES
FINANCEIRAS EM ATÉ 4 DIMENSÕES

Classificação e rateio de títulos a pagar e a receber por centro de 
custos; resultados e/ou rubricas financeiras hierárquicas; projetos (ou 
outra nomenclatura) e bens patrimoniais.

INTELIGÊNCIA NA
TRIBUTAÇÃO

Configurações personalizadas para cálculo de impostos, controle de 
retenções automático e geração de títulos de impostos retidos (PIS, 
Cofins e CSLL).

INTEGRAÇÃO
BANCÁRIA

Remessa de boletos de cobrança e importação de arquivo retorno 
para quitação automática; borderô eletrônico para automatização de 
pagamentos; conciliação automática com extrato do banco (TXT, OFX 
e OFC) e controle da remessa de custódia de cheques

FLUXO DE CAIXA
DINÂMICO

Consulta por dimensão financeira com filtros dinâmicos e 
detalhamento da origem dos valores sem sair da tela. Considera 
contratos e previsões de receitas e despesas, recorrentes e não 
recorrentes, além dos processos de compras e vendas de produtos 
e serviços.
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