
CONTÁBIL FIRST, 
O PACOTE PARCEIRO PARA 
QUEM ESTÁ INICIANDO

Alterdata, presente em cada fase 
da sua contabilidade

Conheça todas as vantagens que o Contábil First oferece.

Seu departamento pessoal mais ágil.

Cadastro de clientes, apontamentos de folhas de 
pagamento de forma individual ou em formato 
planilha, agendamentos de férias e solicitações de 
rescisão são integrados de forma automática com 
o seu DP, relatórios de adminissão e demissão em 
tempo real.
Otimização de tempo, redução de retrabalho e 
segurança no envio de informações da sua empresa e 
do seu cliente.

Tenha um robô trabalhando nas rotinas da sua 
empresa.
Escrituração de notas,  automação na geração da 
DAS, baixa de guias com uma integração direta com o 
portal eCac.
Tenha relatórios inteligentes e dinâmicos, tornando as 
conferências mais simples para sua empresa e para o 
seu cliente.

Central de aprendizagem

Tutoriais, artigos, dicas e vídeos para abranger 
todos os assuntos necessários para a utilização dos 
nossos sistemas e solução de dificuldades. 

Ticket

Envio de dúvidas com resposta, no máximo em 48h 
(sendo na maioria das vezes em 24h ou menos), 
detalhada sobre como resolver sua dificuldade.

Chat online

Para assuntos mais difíceis ou em urgências, use o 
nosso chat. Uma grande equipe de atendentes para 
ajudar a solucionar suas dificuldades.

Acesso remoto Em assuntos mais complexos e de 
emergências, solicite o acesso remoto para nossa 
equipe usar toda a experiência para solucionar suas 
dificuldades.

Segurança, comodidade e, ao mesmo tempo, redução 
de custos.

O que há de mais moderno para levar os resultados 
da sua empresa.

• O aplicativo facilita a comunicação entre a sua 
empresa e o seu cliente!

• Interface fácil e intuitiva
• Envio online de guias, recibos e relatórios
• Solicitações de atendimento

DP

FiscalMúltiplus canais de suporte

eContador

• Software que atende as principais obrigações e tarefas do setor contábil, ideal para criar sua marca no mercado.
• Sistema parceiro do contador iniciante.
• Empresa brasileira que conhece a fundo a nossa legislação.
• Segurança e integridade dos suas dados em uma versão personalizada para quem está iniciando.
• Módulos essenciais para as tarefas de um escritório contábil.



Compare os recursos do nosso Contábil First com os demais Pacotes do mercado:

Nós acompanhamos o seu crescimento
Nossos pacotes:

Departamento Pessoal

Fiscal

Contabilidade

Central de cursos Parcial

Suporte Parcial Parcial Parcial

Programa de parceria* Não Não Não

* O Conexão Contábil é o primeiro programa de parcerias EXCLUSIVO para clientes contadores. 

Ele dá cashback de acordo com as indicações dos outros sistemas e produtos da Alterdata.

Uma das principais vantagens é a integração das informações, diminuindo a carga de trabalho manual, 
resultando em melhor atendimento e maior qualidade nas entregas.

Plataforma de comunicação 
cliente x contador Cobrado Cobrado

Cobrado

Cobrado

Concorrente 01 Concorrente 02 Concorrente 03 

Suporte de qualidade
Atendimento chat ao vivo de segunda a 
sábado, retorno ao cliente e plantões em 
épocas sazonais. 

Treinamento on-line
Vídeo aulas e central de ajuda disponível 24h.

Atualizações automáticas
Atualização das legislações sempre que 
necessário.

Integração fiscal x contábil online
Contabilização das informações fiscais em 
tempo real.

Vantagens e Benefícios Pacote Ideal para quem 
tem poucos clientes 
porém grandes sonhos

A solução mais completa 
do mercado com um preço 
tão acessível.

A melhor qualidade com o 
melhor custo-benefício.

First Fit Pro Master Empresarial



Quer acessar seu sistema  
de qualquer lugar?

O Contábil First  na nuvem está preparado 
para atender sua necessidade.
Produtividade, segurança e agilidade em 
qualquer lugar.

Monica Porto da SW Assessoria e Contabilidade, 
empresa que atua há mais de 40 anos no mercado, 
relata sua experiência de migração de software contábil. 

Após intensa pesquisa ela optou por formar uma 
parceria conosco da Alterdata, nesse vídeo ela disserta 
sobre a facilidade de migração e mudança de cenário 
após essa mudança.

Depoimento Cliente Alterdata

Fale agora CONOSCO e agende uma
demonstração especializada.

Queremos entender exatamente a sua necessidade para, 
assim, oferecer a solução perfeita.

www.alterdata.com.br www.alterdata.com.br/contabil

alterdatacontabil alterdatasoftwarebr alterdatacontabil

https://www.youtube.com/watch?v=2btt1RE61U4
https://www.alterdata.com.br/contabil/contabil-first
https://www.alterdata.com.br/contabil/contabil-first
https://www.alterdata.com.br/
https://www.alterdata.com.br/contabil
https://www.facebook.com/alterdatacontabil
https://www.youtube.com/AlterdataSoftwarebr
https://www.instagram.com/alterdatacontabil/

