
A rotina de qualquer empresa contábil envolve a troca constante de dados entre seus 
funcionários e clientes. Mas, quando não há um fluxo organizado, documentos podem 
se perder em meio ao tráfego de informações. A solução Prosoft EASY4all é a resposta 
para o desafio de aproximar as empresas contábeis de seus clientes, ao mesmo 
tempo em que promove um ambiente virtual seguro para as transações.

Dividido em dois conjuntos de funcionalidades que permitem a publicação de 
documentos da empresa para seus clientes e o recebimento de solicitações de 
serviços com segurança e rapidez, o Prosoft EASY4all ajuda a reduzir lacunas 
operacionais e a cumprir os prazos estipulados pelo gestor para sua equipe. 
Integrando-a ao módulo Prosoft BEEWork, a solução tem sua capacidade 
potencializada, permitindo à empresa contábil aumentar a qualidade e a 
rentabilidade dos serviços prestados.

Controle 
transações com 
total segurança

Solução local.

Requer processo de implantação: conte 
com a consultoria de um técnico 
certificado pela Wolters Kluwer para a 
instalação do sistema e faça os 
treinamentos on-line em nosso site.

Integra-se a todas as soluções do 
nosso portfólio.

Características Integração

Prosoft EASY4all



Benefícios
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Gestão centralizada de todas as 
transações entre o cliente e a empresa 
contábil.

Com o protocolo eletrônico, o gestor 
tem a certeza de que o cliente 
recebeu os documentos enviados, 
evitando prejuízos com multas ou 
atrasos.
Com a impressora virtual, torna-se 
possível a publicação de documentos 
a partir das funcionalidades de 
impressão de quaisquer outros 
softwares.

Ao contratar o módulo Prosoft 
EASY2Build, a empresa contábil tem 
flexibilidade para criar novos 
modelos de solicitação de serviço e 
efetuar mudanças em modelos de 
solicitação de serviço existentes, 
oferecendo aos clientes um portfólio 
de serviços personalizados, de 
acordo com suas características e 
necessidades.

Anotações


