
CONTÁBIL MASTER, 
UMA GESTÃO DE QUALIDADE  
PARA A SUA EMPRESA CONTÁBIL.
Monitorar processos, gerenciar dados, analisar 
produtividade e custos, automatizar tarefas são algumas 
necessidades de um contador.

Gestor consultivo, o Sistema Contábil Master, traz o mais alto índice de 
eficiência para seu negócio.

CONHEÇA O PACOTE MAIS COMPLETO DO MERCADO:

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.

Bank Folha

Tenha o envio de arquivos de remessa, e captura e 
interpretação de arquivos de retorno (mandados pelo 
banco). Agilidade no processo de integração da empresa 
ao banco, a fim de efetuar o pagamento da folha e todos 
os demais processos relacionados.

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.

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.
Muito mais qualidade, praticidade e segurança para suas 
rotinas contábeis.

Ciap

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

Com métricas precisas, monitoramento de atendimento, rastreabilidade de processos, a sua 
empresa supera as expectativas dos clientes e se destaca no mercado.

Nossos sistemas são desenvolvidos para facilitar as rotinas da sua empresa e potencializar 
seus resultados.

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.

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

Tecnologia para evolução da sua empresa. 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.

Tudo em um só lugar, promovendo agilidade nos 
processos da sua empresa.



Nf Stock

Solução 100% web que busca, gerencia e armazena 
notas fiscais de diversos modelos, utilizando o melhor 
da tecnologia em nuvem e integrando automaticamente 
com o Escrita Fiscal Alterdata

Financeiro

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

Nele, a sua empresa conta com um verdadeiro 
gerenciador de contas a pagar e a receber, projetado 
para agregar valor à sua rotina, tornando seus cálculos e 
relatórios diários mais rápidos, completos e precisos.

eContador

• 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
Segurança, comodidade e, ao mesmo tempo, redução de 
custos. Disponibilizamos tudo o que há de mais moderno 
para levar os resultados da sua empresa.

Tarefas

Gestão de obrigações e controle de produtividade, 
segurança nas entregas e redução do risco de multas.

Parametrização pronta por regime tributário;
Baixa automática de obrigações processadas;
Visão web - Acesso a qualquer hora e lugar
Controle de produtividade de cada colaborador;
Anexo de comprovantes

Protocolo

Garanta uma maior organização e eficiência com relação 
ao controle do fluxo de documentos entre o escritório 
e os seus clientes, pois cada vez que um documento sai 
do escritório, o sistema registra quem o pegou e quem o 
entregou.

Serão emitidos pelo sistema pequenos protocolos 
informando o que saiu e o que entrou.

GED

Arquive de forma digital os documentos existentes em 
sua empresa, assim, quando precisar apresentá-los, 
basta enviar pelo eContador ou imprimir.

CND

Uma vez que a certidão foi cadastrada no sistema do 
Alterdata CND, ela será renovada automaticamente, de 
acordo com a necessidade do cliente, evitando a perda 
de prazos.
A ferramenta também alerta sobre pendências na 
certidão, mantendo em dia a regularidade fiscal dos seus 
clientes, sem trabalho manual, sem horas de conferências 
nos sites dos órgãos responsáveis.

Conversão de base

O processo envolve analisar as informações e 
extrair o máximo de dados de uma origem (Sistema 
antigo) , como um banco de dados ou arquivos, 
transformando-o e carregando-o ao destino 
necessário (Sistema Alterdata).

CRM e Gerenciamento de Honorários

Como ter certeza de que tudo que foi solicitado foi, 
de fato, realizado? Cadastre o fluxo de atendimento 
que o colaborador deve seguir para completar 
cada tarefa, controlando todas as solicitações de 
cada cliente. Uma solução abrangente para manter 
informado sobre diversos aspectos do seu negócio 
como finanças, relacionamento com o cliente e 
produtividade da sua equipe.

UCA

A universidade corporativa da empresa Alterdata 
Software.

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.

ERP4ME (contador)

Desenvolvido para que sua empresa contábil possa 
realizar uma integração com o sistema ERP4ME 
Financeiro. Para que possa receber os lançamentos 
feitos por cada um de seus clientes e assim, exportar 
para o sistema Contábil



Compare os recursos do nosso pacote Contábil Master com os demais pacotes do mercado:

Departamento Pessoal

Fiscal

Contabilidade

Financeiro Grátis Grátis

Grátis

Grátis

Grátis Grátis Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

Completo Completo

Ilimitado

Comunicação cliente  
x contador

Conversão/
Importação de dados

Limitação de quantidade
de empresas

* 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.

Controle de Ativo

Suporte

Central de cursos

Controle de tarefas

Pack CRM

GED

Collect

NF Stok

CND

Erp4Me (contador)

Possibilidade de  
zerar sua fatura*

Cobrado

Cobrado Cobrado Cobrado

Cobrado Cobrado Cobrado

Cobrado

Parcial Parcial

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim Sim

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Cobrado

Concorrente 01 Concorrente 02 Concorrente 03 

Nós acompanhamos o seu crescimento

First Fit Pro Master Empresarial



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

alterdatacontabil alterdatasoftwarebr alterdatacontabil

Seu software atual não tem programa de fidelidade?  
Ou se tem, ainda te pontua por indicação?
Isso ficou no passado.

Não perca mais tempo e venha para a Alterdata. 
O programa Conexão Contábil é exclusivo para os 
nossos clientes.

Para as indicações convertidas em vendas, durante os 12 primeiros 
meses de pagamento do novo cliente, você receberá 10% do valor da 
assinatura, da empresa indicada em forma de desconto sobre a sua 
assinatura. Isso mesmo, Cashback na sua assinatura!

Quanto mais indicar, melhor para você e para eles!

Quer saber como você pode zerar a assinatura do seu Sistema 
Alterdata Contábil?

ASSISTA O DEPOIMENTO

CONECTE, 
INTEGRE  

E GANHE!

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.youtube.com/watch?v=GNJ2sXeYZ-Y&t=4s

