INICIE SUA JORNADA
ORGANIZANDO AS ROTINAS
CONTÁBEIS.
Desfrute GRATUITAMENTE das
ferramentas do Pack Community.

Atenda até 3 clientes e 10 funcionários.
CONHEÇA AS FERRAMENTAS:
Contabilidade

DP

Sistema que permite a geração de SPEDs, emissão de
relatórios e o encerramento de exercício para várias
empresas ao mesmo tempo. Tenha ainda a importação
da movimentação financeira através de um arquivo
texto ou planilha excel.

Conheça o Gerente eSocial, ele traz em uma única
tela, as inconsistências e campos com informações
faltantes sem necessidade de gerar relatórios. No
mesmo ambiente, trabalhe com filtros que darão o
percentual de evolução de falhas cadastrais.
Para ajustar as informações, é mais simples ainda!
Ao lado de cada inconsistência a opção “Corrigir”
abre uma tela onde a informação correta precisa ser
inserida. Gestão de informações de maneira eficiente.

Fiscal
Tenha um robô trabalhando nas suas rotinas fiscais,
escriturando as notas, auxiliando na geração da
DAS, baixa de guias, e o melhor, tudo isso de
forma automática e simplificada. Tenha relatórios
inteligentes e dinâmicos, tornando as conferências
mais simples.

Ativo imobilizado
Realize a correção monetária e a depreciação dos
bens de uma empresa ou dos bens dos clientes
de um escritório contábil, ou seja, fazer o controle
patrimonial de forma rápida e otimizada.

ESTÁ ESTUDANDO E QUER TREINAR AS
ROTINAS DO DIA A DIA?
Quer ganhar experiência com um software
que tem mais de 60 mil clientes? Ou já vai
começar seu escritório contábil, mas ainda
não tem verba para investir em um sistema?
A versão gratuita da Alterdata irá te ajudar,
sendo perfeita para todos esses momentos.
Aprenda, treine e comece a trabalhar
utilizando o sistema líder do mercado
brasileiro de tecnologia.

Ciap
Ferramenta com a finalidade de proporcionar o
Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.
Este livro foi instituído pela LC 87/96, que reconhece
o direito de apropriar os créditos de ICMS na
aquisição dos bens do ativo imobilizado utilizados
diretamente na atividade industrial ou comercial.

É MUITO FÁCIL, BASTA CRIAR UMA CONTA E COLOCAR A MÃO NA MASSA!

Receba o
acesso por
e-mail

Cadastre-se

Comece sua
jornada com
a Alterdata

Crie sua conta

Por que você vai amar o PACK

•
•
•

COMMUNITY?

Acesso fácil e rápido.
Sistema didático, de fácil utilização.
Vídeo aulas e central de ajuda disponível 24h.

Junte-se aos milhares de contadores que já usam nossos
sistemas há mais de 32 anos.
Confiança e segurança para o início da sua carreira.

Saiba como

Central de aprendizagem
Tutoriais, artigos, dicas e vídeos para abranger
todos os assuntos necessários para a utilização
dos nossos sistemas e solução de dificuldades.
Tire suas dúvidas com mais rapidez, com a
vantagem extra de aprender ainda mais sobre
legislação e sobre o sistema.

Fórum Online
Para assuntos mais complexos, uso o fórum.
Nossa equipe especializada irá lhe ajudar a resolver
e sanar suas dúvidas.

www.alterdata.com.br
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