
CONTÁBIL FIT, 
PROCURANDO UM SOFTWARE 
CONTÁBIL PRÁTICO, 
COMPLETO E OBJETIVO?
Com a Alterdata você tem o melhor da tecnologia do mercado 
contábil. Tudo planejado para que você tenha uma experiência 
incrível, começando pelo nosso Pacote Contábil Fit.

Acompanhamos o seu crescimento com o melhor custo-benefício.

Departamento Pessoal
Tenha o cadastro de clientes, apontamentos de folhas 
de pagamento de forma individual ou em formato 
planilha, agendamentos de férias e solicitações de 
rescisão integrados de forma automática com o seu 
departamento pessoal, oferecendo otimização de 
tempo, redução de retrabalho e segurança no envio de 
informações da sua empresa e do seu cliente

Importador de SST
O sistema possui em suas configurações a possibilidade 
de liberar a importação de eventos do eSocial gerados 
externamente para dentro de sua base.

Bank Folha
Tenha mais agilidade no processo de integração da 
empresa ao banco, a fim de efetuar o pagamento da 
folha e todos os demais processos relacionados. 

Contábil & Lalur
Sistema multiempresa, 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 dos seus 
clientes através de um arquivo texto ou planilha excel.

Dirf Cartões
O Contábil Alterdata faz a sincronização, via web, com 
as operadoras de cartão e busca o extrato detalhado 
dos valores retidos. Exporte o arquivo pronto e importe 
no validador, baixando automaticamente os extratos 
eletrônicos de todas as máquinas da sua empresa.

Ativo
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.

Você vai se surpreender com a facilidade na utilização e como o sistema vai automatizar suas 
rotinas. O Contábil Fit é ideal para você dar esse primeiro passo.

Quer iniciar seu escritório ou migrar para uma ferramenta moderna? Venha se surpreender 
com a nossa qualidade alinhada com o melhor preço do mercado.

Fiscal
Tenha um robô trabalhando nas rotinas da sua empresa, 
escriturando suas notas, na geração da DAS, na baixa de 
guias com uma integração direta com o portal eCac, e, 
o melhor, tudo isso de forma automática e simplificada. 
E não para por aí: nosso sistema conta com relatórios 
inteligentes e dinâmicos, tornando as conferências mais 
simples para sua empresa e para o seu cliente.

Guias & eCac
Nosso sistema possui um robô que faz sua empresa 
ganhar tempo no controle das DARFs. A baixa das guias 
DARFs é integrada ao e-Cac de forma automática, com o 
comprovante de pagamento e integração com o Contábil 
Alerdata.

Ciap
Ferramenta com a finalidade de proporcionar o Controle 
de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.

Financeiro
O software de controle financeiro Alterdata é muito mais 
que um simples emissor de cobranças.

eContador
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

UCA
A equipe da UCA é formada por profissionais com 
formação em diversas áreas, todos os instrutores atuam 
ou atuaram no mercado, reunindo assim conhecimento 
teórico e principalmente prático sobre o mundo dos 
negócios.



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

Compare os recursos do nosso pacote Contábil Fit 
com os demais Pacotes do mercado:

Nós acompanhamos o seu crescimento
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* 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.
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Layout didático e amigável com recursos de última tecnologia.
Facilite as rotinas, otimize os processos e expanda seus negócios. Com o 
gerente eletrônico, a integração online e as rotinas automáticas, o sistema irá 
trabalhar para você.

Suporte e central de treinamentos.
Tenha a sua disposição o centro de aprendizagem, a UCA (Universidade 
Corporativa), o Chat ao vivo e Ticket, escolha a opção ideal para cada 
momento. O suporte pronto para te atender e sanar suas dúvidas da maneira 
que melhor te atender.

Segurança
Trabalhe com um dos melhores bancos de dados do mundo. Estabeleça as 
permissões dos usuários e ofereça mais segurança para seus clientes.

Principais benefícios

First Fit Pro Master Empresarial



Planner Contábil

“A qualidade do sistema Alterdata superou 
as nossas expectativas. Destaco o DP, pois 
ao verificar na própria tela a folha, existe 
uma opção onde o colaborador, com apenas 
um clique, tem a possibilidade de envio 
da folha automaticamente para o email 
do cliente. Facilitando a vida dos nossos 
colaboradores, que em outros sistemas 
teriam um processo longo e demorado para 
gerar a folha e enviá-la ao cliente.”

Depoimento Cliente Alterdata

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

alterdatacontabil alterdatasoftwarebr alterdatacontabil

Diferente dos concorrentes, nosso pacote oferece recursos 
e ferramentas que permitem que seu escritório continue 
crescendo.

E com nossa Inteligência Artificial trabalhando para você, tenha 
otimizações de processos, aumento de produtividade, rotinas automáticas 
e muito mais.

Seja um contador digital: mesmo no pacote iniciante, tenha acesso 
a uma plataforma para relacionamento digital com seus clientes, sem 
precisar de uma superestrutura no escritório.

Vá além das necessidades operacionais, ofereça diferenciais de serviços 
que vão destacar seu escritório da concorrência e se tornar referência no 
mercado 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.

Quer ter seu escritório contábil na nuvem?

Produtividade, segurança e agilidade em qualquer lugar. Saiba 
como é fácil com a Alterdata.

Clique aqui

EDR Soluções Empresariais Ltda

“A história da Alterdata acompanha a 
história de crescimento do nosso escritório! 
A parceria começou no ano de 2004 e se 
estende até os dias de hoje, percebemos a 
importância dos sistemas da Alterdata. Pois 
não poderíamos conseguir ter qualidade, 
eficiência e controle dos nossos trabalhos 
hoje efetuados pelo escritório para os 
nossos clientes.”

Contabilidade Bertone

“Trabalhar com a Alterdata é ter certeza de 
encontrar a solução certa para quaisquer 
problemas em seu escritório. Sempre 
antenada com as novas mudanças no cenário 
nacional, sua empresa fica protegida contra 
eventuais mudanças de última hora. A 
equipe é atenciosa e sempre dá o feedback 
necessário ao cliente. Ter um parceiro assim 
nos dá garantia de qualidade aos serviços 
prestados ao nosso cliente.”

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/
https://www.alterdata.com.br/nuvem

