Mais eficiência para
as rotinas Fiscais,
Contábeis e Patrimoniais

Bene cios
para sua empresa!
Adequado às legislações vigentes, com
atualizações constantes e de acordo com as
exigências do fisco e/ou órgãos responsáveis;
Integração com os outros módulos do Alvo ERP
para a completa gestão da sua empresa;

Livros e cálculos Fiscais / SPEDs /
Inventários / Demonstrativos e Relatórios

Contabilidade Gerencial: organização e
automatização das rotinas contábeis;
Controle eficiente e seguro do patrimônio da
empresa (por centro de custo, localização física
e funcionários).

Os módulos Fiscal, Contábil e Patrimônio garantem a eficiência e a
agilidade de sua gestão empresarial, trazendo mais produtividade e
controle para esses departamentos. Esses módulos não só
automatizam os processos administrativos, como também
transformam esses setores em áreas estratégicas de sua empresa,
garantindo o cumprimento das obrigações fiscais, a otimização dos
processos contábeis e a segurança da gestão patrimonial. Confira mais
benefícios dessas soluções para sua empresa!

Ligue: 0800 770 58 35
Acesse: www.rioso .com.br

Solicite uma
demonstração!

Gestão Fiscal
Cumprindo as exigências municipais, estaduais e federais, o Alvo Fiscal possibilita a total adequação da sua empresa à legislação fiscal e tributária
vigente, evitando penalizações e multas decorrentes de erros ou irregularidades nos processos fiscais. Esse módulo garante, ainda, a segurança e
confidencialidade das informações fornecidas ao governo e agiliza os cálculos e apurações de tributos e recolhimentos, otimizando as rotinas dessa
área.
- Geração de Arquivos Magnéticos (SPED Fiscal, EFD Contribuições, EFD REINF, Sintegra, DCTF, DIRF e Declarações de ICMS Estaduais);
- Cálculo e apuração de impostos como PIS, COFINS, ISS, IPI, CSLL, ICMS, ICMS-ST, IRRF, INSS, entre outros, com apurações periódicas e
vencimentos configuráveis para a correta geração das Guias de Recolhimento;
- Utiliza cadastro de alíquotas de impostos por NCMs com filtros de UFs, possibilitando que produtos semelhantes não necessitem de cadastros
distintos e, no caso de produtos diferentes, que seus impostos sejam diferenciados. Esse cadastro é associado ao produto para que o usuário não
precise procurar pelo mesmo no momento do lançamento;
- Cálculo de desconto diferenciado do IPI e ICMS para as cidades pertencentes à Zona Franca de Manaus;
- Permite definição de alíquota de ISS por municípios;
- Geração de Relatórios Fiscais como Livros de Entrada e Saída, Apurações de Impostos (ICMS, ICMS-ST e IPI), assim como Livros de Serviços ISS, Lista
de Códigos de Itens e Tabela de Códigos de Mercadorias;
- Integração com os módulos Financeiro, Contábil, Estoque, Vendas, Turismo, Loja e Patrimônio;
- Acompanhamento constante das mudanças na legislação brasileira.

Gestão Contábil
O Alvo Contábil traz mais eficiência e organização para o departamento de contabilidade de sua empresa, otimizando as tarefas e automatizando as
operações desse setor. Por meio de demonstrativos e relatórios gerenciais, esse módulo possibilita o conhecimento dos dados contábeis da empresa,
o que auxilia no planejamento de ações e na tomada de decisões. A integração com as movimentações de origem dos módulos Estoque, Vendas,
Financeiro, Patrimônio e Contratos garante o controle e a rastreabilidade das origens, como notas fiscais e duplicatas.
- Geração do arquivo SPED Contábil e Contábil-Fiscal;
- Lançamentos automáticos ou manuais, sendo possível direcionar os lançamentos contábeis gerados pelas filiais para uma única empresa;
- Lançamento em lote que possibilita ao usuário a elaboração de um lote com vários lançamentos para um maior controle e conferência simultânea;
- Contabilização do movimento bancário permitindo várias parcelas e diversos lançamentos;
- Emissão de balancetes organizados por centros de custo, empresa/filial, grupo de contas, etc.;
- Permite que o usuário defina, mensalmente e de forma rápida, os centros de controle com rateio;
- Permite consulta rápida dos saldos das contas contábeis.

Gestão Patrimonial
O Alvo Patrimônio garante a gestão eficiente de todos os bens da corporação, seja ela pública ou privada, permitindo o controle do patrimônio por
centro de custo, localização física (unidades/departamentos/setores) e funcionários. O sistema gera um histórico dos eventos ocorridos,
contabilizando também movimentações e depreciações, o que possibilita a realização de uma análise completa da vida útil do bem na empresa. A
atualização dos dados pode ser feita diariamente no sistema ou por meio de integrações com o controle de estoque e/ou o módulo de vendas.
- Cálculos de depreciação e amortização;
- Ferramentas para o Inventário Patrimonial;
- Controla valores em outra moeda;
- Cálculo de depreciação fiscal e societário;
- Controle de bens de pequeno valor (BPV);
- Projeção de valores dos bens sem a necessidade de cálculos;
- Rastreabilidade dos bens;
- Registro de acréscimos, aglutinações e desmembramentos;
- Suspensão temporária das depreciações e amortizações;
- Integração com os módulos Estoque e Contábil do Alvo ERP.

Ligue: 0800 770 58 35
Acesse: www.rioso .com.br

