Ofereça um serviço
orientado por dados.

Prosoft Analytics
A digitalização do mundo contábil transformou a forma que o contador trabalha. Hoje,
trabalhar com dados já faz parte do seu dia a dia e um de seus desafios é o cruzamento de
todas essas informações para permitir análises e gerar insights.
O Prosoft Analytics é uma plataforma web que combina os dados fiscais e contábeis das
soluções Prosoft e oferece ao contador painéis e gráficos visuais para análise, ajudando em
seus serviços de consultoria para a tomada de decisão de seus clientes.
Com painéis e gráficos intuitivos, que permitem filtros e navegação, é simples e rápido para
o contador analisar os dados e oferecer aos seus clientes diferentes cenários e resultados de
maneira organizada, visual e inteligente.
Confira alguns dos relatórios/visões disponíveis:
• Análise de receita, carga tributária, custo e margem:
Margem Bruta, EBITDA, Carga Tributária, OPEX e Devoluções.
• Mapa de Receita e Margem por UF/Município
• Análise de Indicadores Liquidez
• Análise do balancete patrimonial e de movimentos
• Análise de Impostos Indiretos (ICMS, IPI, PIS, COFINS): Alíquota efetiva e sua composição e •
• Drill down de análise das operações

Benefícios
Integração: unifica dados contábeis e fiscais das
soluções Prosoft em um único ambiente.

Rápido e inteligente: oferece análises visuais
em instantes, com gráficos interativos e com
filtros para diferentes cenários.

Compartilhamento: permite que seu cliente
visualize seus painéis interativos em nuvem.

Características
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Solução em nuvem

Integrado com Prosoft Fiscal e Prosoft
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