Ecossistema da Contabilidade Digital.

Aqui, e no seu escritório,
as melhores soluções contábeis.
As Soluções Domínio da Thomson Reuters estão em constante
conexão com todas as ideias e ferramentas do mercado contábil.
Esse compromisso, de transformar a forma como os proﬁssionais
trabalham, levou à criação do Ecossistema de Contabilidade
Digital, um universo único de inovação onde as mais eﬁcientes
ideias e parcerias vão criar ferramentas conﬁáveis para
otimizar a atividade dos contadores.
Juntos vamos entregar uma nova contabilidade: conexões e
integrações de produtos e serviços com as principais empresas do
setor, validadas sempre pela Thomson Reuters. E assim, contador,
você vai continuar tendo, todos os dias, as melhores soluções no
seu escritório.
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