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PORTAL DO EMPREGADO MELHORA 
A COMUNICAÇÃO COM O SEU CLIENTE
Empreender no Brasil é enfrentar desafios diários. O País está entre os piores do mundo para abrir 
e manter um negócio segundo o levantamento Doing Business 2020¹ realizado anualmente pelo 
Banco Mundial. Das 190 economias estudadas, o Brasil ocupa a 124º colocação.

E, entre tantas dificuldades - principalmente para as de micro e pequenas empresas - está tanto a 
consolidação como o acesso e armazenamento das informações sobre os colaboradores.

Quantas vezes você, como profissional de contabilidade, não ouviu reclamações do tipo? Mas saiba 
que o seu escritório contábil pode ajudar a minimizar problemas atuando como um verdadeiro 
consultor na manutenção e desenvolvimento do negócio.

Veja, neste whitepaper, tudo o que o software contábil Portal do Empregado é capaz de fazer.

https://www.forbes.com/sites/jeanbaptiste/2018/01/22/why-artificial-
intelligence-is-the-future-of-accounting-study/#6a929dfc337b
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CONHEÇA O PORTAL DO EMPREGADO

EMPRESÁRIOS

O Portal do Empregado é um módulo do ONVIO, software contábil em nuvem da Thomson Reuters. 
Com ele o seu escritório será capaz de já viver hoje a contabilidade do amanhã.

A plataforma funciona utilizando a cloud computing (computação em nuvem), uma tecnologia 
que já está presente na sua vida pessoal, mesmo que você não saiba. É ela que torna possível o 
funcionamento de serviços como o Spotify ou Netflix, por exemplo. 

Você e o seu time podem utilizar o Portal do Empregado para publicar, armazenar e enviar 
documentos relativos ao registro de um colaborador do seu cliente em um único lugar. Recibos 
da folha, férias e comprovante de rendimentos, entre outros, ficam disponíveis para conferência e 
podem ser acessados a qualquer momento. 

Disponível como um módulo nativo do Contábil Premium ou para aquisição avulsa no Contábil Plus, 
é possível acessar o Portal do Empregado a partir de qualquer navegador e dispositivo móvel. O que 
traz agilidade e praticidade para a atuação do contador.

A utilização do software contábil Portal do Empregado será revolucionária para todos 
os envolvidos. Conheça, a seguir, como ele também é capaz de ajudar diretamente os 
empresários que são seus clientes e os próprios funcionários.

Ficou no passado a troca de documentos estratégicos por motoboy, e-mail ou  Whatsapp, impactando 
a segurança das informações. O grande diferencial do Portal do Empregado é a possibilidade do seu 
cliente fazer o download de um aplicativo gratuito. 

Disponível para celulares com sistemas operacionais iOS e Android o aplicativo possibilita a 
digitalização de documentos e o seu envio direto para o software contábil.

Essa aplicação também conta com a tecnologia OCR (Optical Character Recognition), que reconhece 
os caracteres de um arquivo de imagem e os transformam em texto. Caso você ou o cliente precise 
consultar um documento futuramente, ele é facilmente localizado. 

Seja pelo celular ou computador é também possível ao cliente, de maneira simples, solicitar serviços 
como aviso prévio de rescisão ou férias. 

Todos os documentos ficam disponíveis para conferência, podendo ser acessados a qualquer 
momento. E, como tudo é armazenado dentro do próprio software contábil, não há mais o perigo de 
perder papéis ou deletar arquivos importantes por engano. 

Permita que seu cliente tenha uma melhora na produtividade, redução de custos e otimização no 
processo com o envio dos documentos para os empregados. Muito mais simplicidade, mobilidade 
e organização.
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O que o colaborador do seu cliente faz toda 
vez que precisa de um documento relativo ao 
vínculo empregatício como um comprovante 
de rendimentos, por exemplo? 

O caminho mais comum é fazer a requisição 
para os setores de Recursos Humanos ou 
administrativo da empresa. Se o documento 
estiver arquivado, basta enviá-lo. Porém, 
se isso não acontecer, a pessoa responsável 
terá que pedi-lo para a sua contabilidade, 
aumentando o tempo de resposta.

O contador pode não receber a solicitação 
enviada, o responsável esquecer de cobrá-
lo (ou mesmo de enviá-la) e, no meio de 
tantas outras tarefas do dia a dia, o assunto é 
esquecido.

Percebeu que os processos são vários e o 
funcionário pode demorar a ter a requisição 
atendida? 

Mas a pessoa continua esperando e sua 
paciência, acabando. Um assunto simples 
pode se tornar um verdadeiro tormento 
para todos os envolvidos, caso o funcionário 
comece a fazer cobranças.

Tudo fica muito mais fácil ao utilizar o Portal 
do Empregado. Cada colaborador pode 
acessá-lo diretamente e efetuar consultas 
e downloads de recibos da folha, férias e 
comprovante de rendimentos, entre outros, 
sempre que necessário. 

Uma solicitação está apenas a alguns cliques 
de ser atendida. Ficará no passado qualquer 
dor de cabeça envolvida.

É importante também que todas as 
informações que são armazenadas pelo 
escritório contábil estejam seguras. E isso 
inclui a utilização da computação em nuvem 
aplicada no Portal do Empregado.

Nesta tecnologia os dados não estão mais 
dentro dos computadores da empresa, mas 
sim em servidores altamente protegidos. Sua 
utilização minimiza, principalmente, crimes 
como o phishing e o ransomware. 

Tenha inovação e não seja refém de 
cibercriminosos. Tanto a sua contabilidade 
como os clientes podem ficar tranquilos 
quanto à segurança e sigilo dos documentos 
disponibilizados para consulta. 

O Portal do Empregado conta com todos os 
padrões globais de segurança da Thomson 
Reuters, empresa global de tecnologia. O 
sistema contábil utiliza várias camadas de 
defesa tanto digital como física, mantendo 
os dados da sua empresa e de seus clientes 
protegidos. 

A autenticação é multifatorial e realizada em 2 
passos, como a utilizada no e-Mail do Google, 
por exemplo. Cada empregado recebe um 
login exclusivo que libera o acesso apenas às 
informações individuais. Isso significa total 
segurança no envio e armazenamento dos 
documentos.

SEGURANÇA 
APRIMORADAEMPREGADOS
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PARCERIA
DE SUCESSO

Já deu para perceber todas as vantagens 
que tanto o seu escritório contábil como 
os clientes e os próprios colaboradores 
terão ao utilizarem o Portal do 
Empregado. 

Por que não melhorar, agora mesmo, 
sua parceria com o cliente? Eleve essa 
relação a um nível de sucesso nunca 
visto antes a partir da melhora da 
comunicação, organização, diminuição 
do consumo e arquivamento de papéis. 

Aproxime e retenha clientes, otimize 
a redução de custos para o escritório e 
economize o tempo nos processos de 
folha de pagamento.

Conheça o Portal 
do Empregado

https://www.dominiosistemas.com.br/
https://www.facebook.com/dominiosistemas/
https://twitter.com/dominiosistemas
https://www.linkedin.com/showcase/thomson-reuters-dom%C3%ADnio/
https://www.youtube.com/channel/UCAhFjmyqcWVqrf-BijNFiXw/featured
https://www.dominiosistemas.com.br/solucoes/onvio/portal-do-empregado/

