
Aqui, e no seu escritório,
as melhores soluções contábeis.

Ecossistema da Contabilidade Digital.

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.



Aponte sua câmera para o 
QR Code e conheça mais 
vantagens do Ecossistema 
da Contábilidade Digital.

Num ecossistema único, a 

Thomson Reuters integra as 

soluções líderes de mercado, 

tornando a contabilidade cada 

vez mais digital. 

Cooperação estratégica para 

impulsionar a transformação 

contábil: é assim que estamos 

criando as melhores parcerias.

Parcerias estratégicas focadas 

no crescimento da classe, e que 

serão visíveis em todos os 

escritórios. 

A partir de um Ecossistema da 

Contabilidade Digital, vamos 

reunir todas as respostas 

contábeis em um universo de 

inovação.

Um universo de
evolução contábil para
os melhores negócios.

O Gestta, plataforma de gestão e 

atendimento, concilia o controle de 

tarefas no escritório. Aliado ao 

Contábil, da Thomson Reuters, 

possibilita que as atividades geradas 

no software sejam vinculadas à 

plataforma, continuando assim o 

gerenciamento inteligente da sua 

empresa.

Especialista em gestão de 

documentos fiscais eletrônicos, a 

SIEG possibilita a captura automática 

de notas, organizando arquivos e 

dados. Na parceria com a Thomson 

Reuters, essa integração permite o 

aumento na automatização de 

importações fiscais, dispensando a 

intervenção manual.

A ASIS, maior especialista em SPED 

do mercado nacional, reuniu uma 

solução única para verificação de 

arquivos e dados. Ao integrar o 

Contábil, da Thomson Reuters, é 

possível garantir a análise, validação 

e certificação automática de 

documentos digitais antes de serem 

enviados ao Fisco.

Conheça nossos parceiros:

A Conta Azul oferece um inovador 

ERP em nuvem para micro e 

pequenas empresas e uma 

plataforma de contabilidade. Com 

esta cooperação estratégica da 

Thomson Reuters, a produtividade do 

escritório contábil será elevada a um 

novo patamar de produtividade, 

segurança e performance.

A Thomson Reuters integra o sistema 

Contábil dentro dos servidores da 

Amazon Web Services, protegendo 

documentos e informações 24 horas 

por dia. Esta parceria oferece mais de 

175 serviços, garantindo que os 

escritórios contábeis estejam sempre 

livres de ameaças.


