
Sistema de análise
para declarações de 
IRPF com gestão 
automática de 
documentos.

Eliminar riscos na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física tornou-se um diferencial 
para o contador conquistar e estreitar o relacionamento com os seus clientes. E para isso é 
necessária uma solução confiável de análise de caixa e evolução patrimonial, como o Prosoft 
Analir. 

A  ferramenta proporciona a elaboração do IRPF de forma  organizada  e precisa, com 
resultados compatíveis com os cálculos da Receita Federal, relatórios mais visuais e 
preditivos e inteligência para análise patrimonial. 

Com o pacote Plus do  Prosft  Analir  é possível receber documentos digitalizados via 
WhatsApp durante o ano todo, minimizando o estresse do período da entrega e 
possibilitando ao contador oferecer um serviço consultivo. Além de trazer mais vantagens ao 
cliente:

Prosoft Analir

Todos os documentos e comprovantes ficam em nuvem,
automaticamente organizados por CPF. 

Mais segurança com dados criptografados e protocolos de proteção.



Benefícios

Importação de declarações direto do 
software da Receita Federal ou arquivos XML.
Acompanhamento e comparativos da 
evolução patrimonial.
Simulação para declaração individual e 
conjunta.
Geração de DARF.
Leitura de declarações e acompanhamento 
do status pós-declaração, via eCAC.
Gera XML da declaração para envio à Receita 
Federal.

Integrado com o Sistema da Receita Federal.
Acesso automático ao ambiente do eCac.

Características Integração

Anotações
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Leitura automática de documentos: o Prosoft 
Analir gerencia a documentação dos seus 
clientes e converte arquivos de imagem ou PDF 
em dados prontos para análise, pela tecnologia 
OCR (Optical Character Recognition).

Multiusuários: sincronização automática das 
declarações com outros funcionários do 
escritório. Trabalhe de forma colaborativa.

Mais tempo para seu cliente: com Prosoft 
Analir você ganha em produtividade e foco 
para a Contabilidade Consultiva do escritório.
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