Conheça as 4 vias de
aceleração da atividade dos
Escritórios de Contabilidade

Soluções
PRIMAVERA

RAPIDEZ DE RESPOSTA
À FISCALIDADE
Adaptação às Taxonomias?
Não se preocupe. A PRIMAVERA trata de tudo!
Já está disponível a nova versão do ERP PRIMAVERA que inclui as
funcionalidades que permitirão dar suporte às Taxonomias, através
da definição de códigos de taxonomia por cada conta de
contabilidade, de acordo com o referencial contabilístico. Esta nova
funcionalidade permitirá, igualmente, validar a conformidade das
Taxonomias das contas e garantir as correspondentes explorações
de informação relacionada.
Se quiser saber mais informação sobre as taxonomias descarregue
o ebook gratuito onde encontra tudo sobre as novas regras
contabilísticas aplicadas às empresas do setor privado.

NA VANGUARDA DA
CONECTIVIDADE
ERP PRIMAVERA pioneiro na ligação com a
Plataforma Bäse da Segurança Social.
Acabou o trabalho administrativo de comunicação de funcionários
à Segurança Social.
Agora o módulo de Recursos Humanos do ERP PRIMAVERA integra com
a Plataforma Bäse da Segurança Social, simplificando a comunicação da
admissão e readmissão de funcionários, a validação de dados e o envio
da Declaração de Remunerações.

Plataforma Bäse da
Segurança Social
Comunicação da admissão
e readmissão de funcionários,
validação de dados e o envio da
Declaração de Remunerações.
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ERP PRIMAVERA
Cria e define códigos de
taxonomias para cada conta
de contabiidade segundo a
sua referência contabilística

Segurança
Social

COLABORAÇÃO EM
TEMPO REAL
PRODUTIVIDADE
Aceda ao sistema de faturação dos seus clientes
e ofereça um serviço verdadeiramente diferenciador.
Com o novo software de faturação e gestão comercial da PRIMAVERA, o
Jasmin, pode aceder aos dados dos seus clientes em tempo real e
diferenciar-se pela prestação de um serviço de consultoria de negócio.
Com esta ligação já não precisa de perder tempo a registar dados. Pode
concentrar-se na análise dos resultados e assim afirmar-se como um
parceiro estratégico para a rentabilização do negócio dos seus clientes.

PRIMAVERA Accounting Automation
A nova solução PRIMAVERA Accounting Automation (PAA) representa o
momento de viragem na rotina mensal dos Escritórios de Contabilidade.
As horas intermináveis dedicadas ao lançamento manual de documentos
têm os dias contados.
Conheça este motor de aceleração da atividade do setor.
Os ganhos são muitos:

Cliente
Braga

Conheça aqui esta solução

Cliente

Login
Jasmin

-Importação automática de dados do SAF-T (PT), e-fatura e Jasmin
-Automatização dos lançamentos na Contabilidade PRIMAVERA
-Reconciliação automática dos documentos pendentes
-Agilidade na gestão interna do próprio Escritório
-Contabilidade colaborativa

Cliente
Lisboa

Cliente
Faro

Ambiente de trabalho
orientado à produtividade.

