A GESTÃO IDEAL PARA CADA
MOMENTO DO SEU ESCRITÓRIO.
Torne a sua rotina mais ágil e simples
• Produtividade;
• Automatização de processos;
• Gerenciamento de informações.

A Alterdata possui um pacote perfeito para cada momento da sua empresa.
Com o Contábil Pro você leva mais controle para os seus processos, acelera a otimização de rotinas,
robotização de processos, maior integração de dados e comunicação digital com seu cliente.
Com mais de 120 bases em todo território nacional, atende a necessidade e obrigações de todos os
Estados com agilidade e segurança.

COMPARE OS RECURSOS DO NOSSO PACOTE CONTÁBIL PRO
COM OS DEMAIS PACOTES DO MERCADO:
Departamento Pessoal

Contábil & Lalur

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.

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.

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.
Ele permite a criação de uma linguagem de
compatibilidade entre os bancos, isso possibilita a
realização das operações à distância, por meio de
seus sistemas internos.
Tenha o envio de arquivos de remessa, e captura e
interpretação de arquivos de retorno (mandados
pelo banco).

Fiscal
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.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.

Sem margem para erros, sua movimentação integrada
de Escrita Fiscal realiza a gestão dos lucros contábeis,
adições, exclusões, compensações, lançamentos
parte A e parte B. Um módulo completo para a
apuração dos impostos, com a possibilidade de gerar
a guia para pagamento na mesma tela, facilitando a
apuração da empresa do Lucro Real.
Muito mais qualidade, praticidade e segurança para
suas rotinas contábeis.

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.

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.

Financeiro

Conversão

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

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).

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.

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.

Tarefas
Gestão de obrigações e controle de produtividade,
segurança nas entregas e redução do risco de multas.
O Alterdata Pack Tarefas é destinado aos contadores que
querem controlar os prazos e delegar as suas obrigações
de forma eficaz, sejam elas tributárias ou não.
Pensando na complexidade de monitorar tantas
obrigações o tarefas ainda:

•
•
•
•
•

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.
Além disso, o sistema acompanha quais documentos
ainda não foram devolvidos.

GED
Resolva definitivamente os problemas de organização de
documentos físicos, tornando tudo digital.
Arquive de forma digital os documentos existentes em
sua empresa, assim, quando precisar apresentá-los, basta
enviar pelo eContador ou imprimir.

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.

No processo de análise, saberemos a quantidade de
informação que será passível de conversão, visto que
como são tecnologias diferentes, pode ocorrer de
algumas informações não serem convertidas.

CRM
Um atendimento satisfatório é a chave para toda empresa
que deseja crescer e reter sua carteira de clientes.
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 mante-lo informado sobre diversos aspectos do seu
negócio, como finanças, relacionamento com o cliente e
produtividade da sua equipe.

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.
Facilidade na utilização e visualização dos dados de cada
máquina da empresa. Tenha à disposição todos os valores
para validação.

Guias & eCac
Gerenciador de Guias Módulo que centraliza todo o
controle de vencimentos, análise, relatório e baixa de
guias e guias avulsas. O módulo possui um BI onde pode
agrupar por tributação, por empresa, por data e vários
outras opções, Visualiza as guias vencidas, parceladas em
cotas, vencendo hoje e para vencer.
E ainda possui o recálculo por dentro do mesmo módulo
com informação da taxa selic do momento., armazena as
guias baixadas e anexa o comprovante baixado direto do
portal e-cac. Dê adeus ao controle por excel.

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.
Além disto, a equipe recebe constantemente informação
e treinamento sobre as melhores práticas em Educação
Corporativa.

Estratégia, gestão e um sistema
completo, formam o pilar para uma
empresa de sucesso.
O pacote Contábil Pro proporciona que sua empresa gere
estratégias para gerenciar as rotinas do seu escritório de forma
otimizada e robotizada. Com ferramentas ideais para aproximar o
seu cliente de forma segura, eficiente e centralizada.

O MUNDO CONTÁBIL NÃO PARA.
REINVENTE SEU ESCRITÓRIO COM UMA NOVA FORMA DE
TRABALHAR E ESTEJA PREPARADO PARA OS DESAFIOS.

Nossos pacotes já utilizam a inteligência
artificial há mais de 10 anos, oferecendo
diversos benefícios aos usuários.
A Ava (Assistente Virtual Alterdata) sempre cuidou de muitas rotinas,
alertou sobre problemas e avisou sobre prazos a cumprir.

SEMPRE QUE UM SISTEMA ALTERDATA
É INICIADO, ELA COMEÇA
A TRABALHAR PARA VOCÊ.
Alterdata e o contador juntos abraçando a mesma causa, a cada nova
entrega, uma superação.

Depoimento Cliente Alterdata
EDR Soluções empresariais
“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.”
HP Contabilidade
“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.”

CONECTE,
INTEGRE
E GANHE!
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

www.alterdata.com.br

alterdatacontabil

www.alterdata.com.br/contabil

alterdatasoftwarebr
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