SOLUÇÕES PROSOFT
Combinando tecnologia de
ponta e serviços especializados,

Prosoft
ERP

oferecemos soluções que foram
especialmente pensadas para a
sua empresa contábil.

Prosoft INTAX

• Inteligência Artificial
• Automatização

• XML
• SPED
• GIA

• Sistema
de Gestão
Empresarial
• Automatização

Prosoft DFe

• Gestão de
Documentos
Fiscais Eletrônicos

Prosoft
Contabilidade

Prosoft
Fiscal

• Demonstrações
Financeiras
• Gestão
Financeira
e Contábil

Prosoft Auditor

• Riscos e Oportunidade
Tributária

• Solicitações de Serviços
• Envio de Documentos

• Em Nuvem
• Arquivos Criptografados
• Backup automático

Prosoft
EASY4all

Prosoft
Backup

Com os nossos produtos, você
aumentará suas possibilidades
sem complicações, atendendo
seus clientes com eficiência,
rapidez e total garantia
de integridade das informações.

Prosoft EASY2Go
• Solução Mobile

Prosoft
Folha de Pagamento

Prosoft eFolha

Controle, de forma simples,
todos os processos de entradas
de funcionários, sócios e
autônomos, e também as
obrigações acessórias.

• OCR - Reconhecimento de Dados
• Multiusuários
• Acompanhamento Pós-entrega
• Recebimento de
Documentos Digitalizados
• Organização de
Documentos por CPF

Prosoft
Analir Plus

• Demonstrativos
• Colaborativo
• Mobile

Elabore a declaração de IRPF de
forma mais segura e organizada,
com precisão de resultados,
relatórios visuais e inteligência
para análise patrimonial.

WOLTERS KLUWER EM NÚMEROS

800.000
Empresas contábeis
atendidas no Brasil
e no mundo

87% das
500 maiores
empresas
da Fortune

€ 4,3 bi
De faturamento
em 2018

Mantém
operações
em mais de
40 países

Atende
clientes
em mais de
180 países

Há mais de 180 anos a Wolters Kluwer auxilia empresas contábeis no mundo todo com soluções de ponta, que integram
o que há de mais avançado em tecnologia com as melhores práticas na gestão contábil. Com uma cultura baseada em
conhecimento profundo e inovação, em 2013 a Wolters Kluwer reforçou seus negócios no Brasil com a aquisição da
Prosoft, empresa reconhecida por sua excelência em gestão contábil. Hoje, os clientes Prosoft passam a contar com toda
a força e competência de quem mantém relações de longa data com algumas das autoridades fiscais dos Estados
Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália.

www.wolterskluwer.com.br | ligue: 0800 941 6162
Rua Bela Cintra, 768 | 6º andar | Consolação
CEP 01415-000 | São Paulo/SP

