ARTSOFT CC
à medida dos contabilistas
De contabilistas para contabilistas
O ARTSOFT CC incorpora a experiência de centenas de contabilistas que durante quase
três décadas ajudaram a construir a solução que melhor responde às suas necessidades
e aos desafios que este setor enfrenta.
Com tudo o que precisa
Esta solução abrange todas as áreas de gestão e operação de um escritório de contabilidade, com uma ampla gama de funcionalidades, desde a Contabilidade Geral, Analítica,
Orçamental, passando pela Tesouraria, Reconciliação Bancária, Mapas Oficiais, até ferramentas de produtividade como a Gestão de Tarefas e Automatização de Processos.
Flexível e acessível
Disponível em diferentes gamas, consoante as áreas que pretende utilizar no seu
escritório de contabilidade, o ARTSOFT CC é uma solução muito flexível, sem necessidade
de investimento inicial, desde 19 €/mês.
Produtividade e qualidade de serviço
Com apenas uma ferramenta é possível efetuar todas as operações necessárias ao seu
escritório de contabilidade, diminuindo os custos e aumentando a qualidade de serviço.
Com esta solução pode automatizar as tarefas do seu escritório, facilitar o cumprimento
de todas as obrigações legais e exceder as expectativas dos seus clientes com um
serviço de excelência.

Standard

Plus

Advanced

Ultimate

2 ações/ano

2 ações/ano

Faturação do Gabinete
Contabilidade Geral
Decl. Oficiais (IVA, Mod.22, Mod.30, Mod.39, IES)
Demonstrações Financeiras
Fluxos de Caixa
Centros de Custo
Contas Correntes
Gestão de Ativos
Exportação SAF-T
Importação SAF-T
Recursos Humanos
Decl. Remunerações, S.Social, Rel. Único, SHST
Faturação por Clientes (Multi-Empresas)
Conciliação E-Fatura
Contabilidade Orçamental
Gestão de Gabinetes de Contabilidade
Controlo de Tarefas de Utilizadores
Automazição de Tarefas Multi-Empresa
Tesouraria
Reconcialiação Bancária
Plano de Tesouraria
Análise Financeira
Ano Civil Diferente Ano Fiscal
Gestão de Contratos (Avenças)
Formação

1 ação/ano

1 ação/ano

Número de Postos (Máximo)

2

3

4

5

Número de Empresas

10

15

25

30

o que dizem os nossos clientes

A satisfação dos serviços prestados por uma Associação de inscrição não obrigatória e de
características próprias como a APOTEC, acrescendo ainda a responsabilidade de Utilidade
Pública, tornou-se possível com o contributo da ARTSOFT, face à compatibilidade de
aplicações informáticas e o fator 'recurso humano'.

A aposta foi ganha e todo o trabalho foi recompensado, a produtividade da
firma aumentou bastante, os prazos foram encurtados. Tudo isto trouxe uma
grande satisfação por parte dos clientes o que, em tempos de crise, ajuda na
sua fidelização e no nosso crescimento. Penso que a ligação à ARTSOFT irá

Paulo Machado
Sócio Gerente Linkonta

Manuel Patuleia,
Presidente da APOTEC

O ARTSOFT é uma ferramenta essencial para prestarmos aos nossos clientes um serviço eficaz e rápido.

Ana Sofia Orelhas,
Técnica Oficial de Contas da Gescem – Contabilidade e Gestão
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Hoje temos o programa bastante optimizado e conseguimos obter dele praticamente tudo.

Teresa Machado
Sócia Gerente da Teresa Machado & Associados, Lda.
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