Portfólio
de Soluções

Prosoft

Quem somos
Desde 1986 a Prosoft desenvolve softwares para apoiar empresários
contábeis a aconselhar seus clientes com rapidez, precisão e
eficiência.
Investindo em uma equipe com um profundo conhecimento em
legislação e gestão contábil, as soluções Prosoft agregam tecnologia
de ponta e expertise com foco na redução de custos, simplificação
dos processos e aumento da rentabilidade e produtividade dos
escritórios contábeis.

Conheça nosso portfólio
de soluções Prosoft.

Conheça a integração do Prosoft Contabilidade
com as outras soluções Prosoft

Prosoft Contabilidade
Modernize e aperfeiçoe os processos
operacionais de sua contabilidade.
Constantemente atualizado quanto

Conheças outros produtos integrados ao

às mudanças na legislação, o Prosoft

Prosoft Contabilidade:

Contabilidade executa escrituração conforme
as regras vigentes e gera demonstrativos e

Prosoft Analytics

obrigações de forma rápida e segura.

Transforme as informações contábeis dos
seus clientes em painéis e gráficos visuais e

Conheca alguns benefícios:

interativos, que facilitam a interpretação e o
diagnóstico da saúde financeira da empresa,

> Importação de lançamentos via Excel:

criando valor agregado à sua consultoria.

importe para a contabilidade, as
transações financeiras - contas a pagar/

Prosoft EASY4All / Prosoft EASY2Go

receber - recebidas do seu cliente em

Plataforma web e mobile de recebimento

planilha XLS. Reduz esforço operacional,

e controle de solicitações e publicação de

elimina erros na digitação de lançamentos

documentos.

contábeis, otimiza tarefas e prazos.
Prosoft Conecta
> LCDPR: se você trabalha com clientes

Um hub de APIs para integrar as soluções

no setor rural, conte com uma solução

Prosoft com qualquer sistema de gestão do

preparada para atender à esta exigência.

mercado, recebendo informações contábeis
e fiscais de forma online e automática e

> Conciliação automatizada:

evitando processos manuais pesados.

Mais agilidade e segurança na conciliação
das contas contábeis de Clientes e

Integração também com Prosoft Fiscal

Fornecedores, através do cruzamento dos

e Prosoft Folha de Pagamento

lançamentos de compras x pagamentos e/
ou lançamentos de vendas x recebimentos.

Quer saber mais? Acesse:
prosoft.com.br/prosoft-contabilidade

Conheça a integração do Prosoft Fiscal
com as outras soluções Prosoft

Prosoft Fiscal
Solução fiscal constantemente atualizada de acordo
com a legislação fiscal brasileira.
Gere em instantes obrigações acessórias

Prosoft EASY4all / Prosoft EASY2Go

relacionadas aos impostos fiscais federais,

Plataforma web e mobile de recebimento

estaduais e municipais.

e controle de solicitações e publicação de
documentos.

> Ampla cobertura de legislação.
> Apuração on-line de impostos.

Prosoft Analytics

> Flexibilidade na geração das obrigações

Transforme as informações contábeis dos

fiscais de diferentes cidades ou estados.

seus clientes em painéis e gráficos visuais e
interativos, que facilitam a interpretação e o

Conheças os produtos integrados

diagnóstico da saúde financeira da empresa,

ao Prosoft Fiscal:

criando valor agregado à sua consultoria.

Prosoft DF-e Gerenciador

Prosoft Conecta

Gestão de documentos fiscais eletrônicos,

Um hub de APIs para integrar as soluções

com acesso automatizado ao Portal Nacional

Prosoft com qualquer sistema de gestão do

e SEFAZ RS.

mercado, recebendo informações contábeis
e fiscais de forma online e automática e

Prosoft INTAX

evitando processos manuais pesados.

Automação e inteligência artificial na
importação de documentos fiscais

Integrado também com as soluções Prosoft

eletrônicos, com classificação, aplicação de

Contabilidade e Prosoft Folha de Pagamento.

regras para alteração e validação de dados
e gestão de documentos.

Quer saber mais? Acesse:
prosoft.com.br/prosoft-fiscal

Saiba como funciona a
Importação de Documentos Fiscais Eletrônicos

Entrada de documentos
fiscais eletrônicos
Acelere seus serviços contábeis
com automatização e inteligência.
Prosoft DF-e Gerenciador
Gerencie documentos fiscais via web ou
localmente em seu computador.
> Captura automaticamente de notas fiscais
de entrada através do Portal nacional ou
SEFAZ RS.
> Processo de busca por agendamento.
> Suporta certificado A1(arquivo) e A3(token).
> Armazenamento: local, no Portal DF-e
(nuvem) ou por compartilhamento pelo
Google Drive.
Integrado com Prosoft INTAX.

Prosoft INTAX
Solução Web com foco na automatização
do processo de importação de documentos
fiscais eletrônicos que facilita a classificação,
análise e ajuste dos dados, deixando-os
prontos para a Escrituração Fiscal.
> Tecnologia de ponta e inteligência artificial.
> Classificação automatizada.
> Regras de negócios personalizáveis para
cada tipo de cliente.
> Solução colaborativa.
> Fluxo de documentos totalmente
automatizados.
Prosoft Conecta
Um hub de APIs para integrar as soluções
Prosoft com qualquer sistema de gestão do
mercado, recebendo informações contábeis
e fiscais de forma online e automática e
evitando processos manuais pesados.
Integrado com o Prosoft DF-e Gerenciador e
Prosoft Fiscal e envio de dados para outras
soluções fiscais de mercado.

Quer saber mais? Acesse:
prosoft.com.br/prosoft-intax
prosoft.com.br/prosoft-dfe

Conheça a integração do Prosoft Folha
de Pagamento com as outras soluções Prosoft

Governo

INTEGRADOR ser ver

Sicalc Web
eSocial

Wolters Kluwer

Prosoft Folha de Pagamento

Portal de Soluções

> Constantemente atualizado quanto à
legislação.
> Preparado para atender aos eventos do
eSocial.
> Possui controle dos eventos do eSocial em
Nuvem.
> Histórico de funcionário e registros.

Escritório

Prosoft Efolha

Controle com precisão cálculos e obrigações
de uma folha de pagamento
Controle, de forma simples, todos os
processos de entrada de funcionários
(admissões, variáveis e afastamento), sócios
e autônomos, mais as obrigações acessórias.

Cadastro de solicitações
Recibo de pagamentos

Cliente do
Escritório
Envio de
demonstrativos

Publicador de
documentos

Conheças os produtos integrados ao Prosoft
Folha de Pagamento:
Prosoft eFolha
Solução em nuvem para troca de dados
e solicitações referentes à folha de
pagamento. Permite que o escritório
receba solicitação de seus clientes em uma
plataforma web de forma centralizada.
Além disso, o Prosoft eFolha também
disponibiliza holerites e informe de
rendimentos para os funcionários da
empresa via web ou mobile, através do APP
Easy2Go, disponível para IOS e Android.
Integrado também com as soluções Prosoft
Contabilidade e Prosoft Fiscal.

INTEGRADOR LOCAL
Integração
• Centro de Custo
• Eventos
• Impostos

Integração
• NF
• Impostos

Prosoft
Fiscal

Integração
• Faturamento Fiscal
• NF e Produtor Rural

Prosoft
Contabilidade

GAP

(gerenciamento de aplicativo Prosoft)

Quer saber mais? Acesse:
prosoft.com.br/prosoft-folha-de-pagamento

Prosoft Folha
de Pagamento

Prosoft Digi
Minimize riscos e automatize o controle
e emissão de documentos com o novo
assistente digital.
Automatize e controle os vencimentos de
documentos de forma simples e segura, com
o novo assistente digital.

> Acesso direto aos órgãos oficiais.

> Solução em Nuvem e intuitiva.

> Parametrização de vencimento de qualquer
documento.

> Ambiente único para consulta, controle
e armazenamento de documentos com
vencimento.

> Verificação em períodos predeterminados.

Para visualizar a lista completa de consultas
acesse aqui.

> Processo automatizado de busca e
atualização.

O Prosoft Digi acessa
automaticamente sites públicos.

Quer saber mais? Acesse:
prosoft.com.br/prosoft-digi

Conheça a integração do Prosoft Analytics
com as outras soluções Prosoft

Prosoft Analytics
Ofereça um serviço consultivo, orientado por dados.
Transforme as informações contábeis dos
seus clientes em painéis e gráficos visuais e
interativos, que facilitam a interpretação e o
diagnóstico da saúde financeira da empresa,
criando valor agregado à sua consultoria.
> 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.

Confira alguns dos relatórios/visões
disponíveis:
> Análise de receita, carga tributária, custo
e margem: Margem Bruta, EBITDA, OPEX e
Devoluções.
> Mapa de Receita e Margem por UF/
Município.
> Análise de Indicadores Liquidez.
> Análise do balancete patrimonial e de
movimentos.

O Prosoft Analytics se
integra com as soluções
Prosoft Fiscal e Prosoft
Contabilidade.

> Análise de Impostos Indiretos (ICMS,
IPI, PIS, COFINS): Alíquota efetiva e sua
composição e drill down de análise das
operações

Quer saber mais? Acesse:
prosoft.com.br/prosoft-analytics

Conheça a integração do Prosoft Analir
com o seu negócio

Prosoft Analir
Sistema de análise para declarações IRPF com
gestão automática de documentos.
O Prosoft Analir é uma solução completa
de análise de caixa e evolução patrimonial
que traz segurança e agilidade na hora de
elaborar a declaração de imposto de renda
de seus clientes.
> Resultados compatíveis com os cálculos
da receita.
> Relatórios visuais e preditivos.
> Inteligência para análise e evolução
patrimonial.
> Acompanhamento e comparativos sobre
atividades rurais.
> Simulação de unificação de declarantes
declarações.
> Desmembramento de declarações
unificadas.
> DARF com código de barras.
> Auditoria das informações de IRPF.

> Monitoramento automático do eCAC,
facilitando a pós declaração do escritório.
> Sincroniza os dados com GoogleDrive,
OneDrive ou DropBox: permite acessar as
declaração de qualquer lugar.
O Prosoft Analir te ajuda o ano todo!
Através do Prosoft Analir Plus, o contador
consegue antecipar o recebimento de
documentos das declarações de seus
clientes minimizando o impacto do volume
de trabalho no período da declaração.
> Integração com o WhatsApp:
recebe fotos ou PDFs e organiza por CPF
dentro da solução.
> Reconhecimento de dados via OCR:
transforma automaticamente documentos
digitalizados em dados para análise.
> Gestão de documentos:
todos documentos organizados por CPF.

Quer saber mais? Acesse:
prosoft.com.br/prosoft-analir

Conheça a integração do Prosoft EASY4all
com as outras soluções Prosoft

Prosoft EASY4all
Troque informações com seus clientes com
gestão centralizada, em nuvem e mobile.
O Prosoft EASY4all é uma plataforma de troca
de informação ideal para manter você e seus
clientes conectados. Receba solicitações de
serviço e publique documentos dentro de um
ambiente com gestão centralizada.

> Envie ao clientes documento a partir de
qualquer sistema (Impressora Virtual).

> Escritório Virtual: troca de informações via
web de forma segura e organizada.

Conheças os produtos integrados ao Prosoft
EASY4All:

> Pendências: alerta de solicitações pendentes.

Prosoft EASY2Go
Plataforma mobile do EASY4All para trazer
mais conectividade com seu clientes.

> Protocolo eletrônico: controla se o cliente
recebeu os documentos publicados.
> Solicitações personalizadas: disponibiliza
formulários de solicitação, de acordo com
seus serviços.

> Disponibilize arquivos, como planilhas, com
apenas um clique (Publicador de arquivos).

Desenvolvido para IOS e Android.
Integrado também com as soluções Prosoft
Contabilidade, Prosoft Fiscal e Prosoft Folha
de Pagamento.

Quer saber mais? Acesse:
prosoft.com.br/prosoft-easy4all

Conheça a integração do Prosoft Backup
com as outras soluções Prosoft

Prosoft Backup
Dados protegidos em nuvem, totalmente
criptografados e seguros.
Focada em backup remoto, a solução
armazena informações na nuvem com toda
a segurança e realiza cópias compactadas e
criptografadas da sua base de dados.
Pode ser instalada em várias estações de
trabalho, com espaço de armazenamento
compartilhado entre as máquinas
registradas.

> Integração Nativa com as soluções Prosoft.
> Integrado ao banco de dados Pervasive
PSQL e MS SQL Server, permitindo backup
online sem interrupções.
> Armazenado em nuvem com 100% de
segurança e restauração imediata.
> Criptografia de ponta, onde quem sabe a
senha é somente quem cadastrou.

Quer saber mais? Acesse:
prosoft.com.br/prosoft-backup

Conheça todas as soluções Prosoft
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6º andar | Consolação
CEP 01415-000
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www.prosoft.com.br
0800 941 6162

