Tecnologia de última
geração e inteligência
artificial na automatização
das entradas de
documentos fiscais.

Prosoft INTAX
O Prosoft INTAX é a solução tecnológica de última geração que veio para facilitar o dia
a dia dos contadores, reduzindo o tempo operacional no processo de entrada de
documentos fiscais.
Desenvolvido em uma plataforma web/cloud, o Prosoft INTAX foi idealizado com foco
na melhor experiência do usuário, simplificando o processo e minimizando suas
interações, permitindo a automação da classificação, análise e ajuste dos dados dos
documentos fiscais deixando-os prontos para a Escrituração Fiscal.
Com Inteligência Artificial embarcada, o Prosoft INTAX aprende com os dados
processados e trabalha de forma autônoma nas próximas importações.
A solução permite a criação de regras para análises fiscais e tributárias de forma
prática e ágil, capacitando o usuário para execução de ajustes e complemento de
informações com maior eficiência através da aplicação automática das regras.
Sistema colaborativo, permite que a etapa de classificação de documentos de entrada
seja feita tanto pelo analista fiscal quanto pelo seu cliente.
Totalmente integrado com os produtos Prosoft DF-e e Prosoft Fiscal, via APIs, o
Prosoft INTAX propõem ao seu usuário um fluxo de documentos automatizado,
eliminando por completo a necessidade de integração de dados

Características

Integrações

Solução web/cloud

Prosoft DFe

Arquitetura moderna respeitando os

Prosoft Fiscal

requisitos de segurança da informação.

Benefícios
Eficiência - Reduz tarefas manuais e
automatiza processos operacionais,
permitindo um maior foco na
estratégia, análise e relacionamento
com clientes.
Customização - Permite a criação de
regras específicas para negócios
diferentes, atendendo a necessidades
específicas e cenários tributários de
cada cliente.
Segurança - Proporciona maior
segurança nos processos em função
da redução de riscos operacionais e
fiscais gerados com inputs manuais de
documentos e dados.
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