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Atenda às
exigências
do eSocial!

Bene cios
para sua empresa!
Rastreamento completo dos eventos,
desde a criação, através dos logs do
sistema;

eSocial
Sua empresa está preparada?

Controle simplificado do faseamento para
múltiplas empresas;
Serviço autônomo de transmissão para os
web services do Governo;
Transmissão de eventos com apenas um
clique;

O e-Social é um projeto do Governo que tem o objetivo de unificar o
envio das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas
relacionadas ao empregador, empregados e trabalhadores sem
vínculo, padronizando a transmissão, o armazenamento e a
distribuição dessas informações.
Pensando em auxiliar sua empresa no processo de adequação a esse
importante projeto, a Riosoft oferece um conjunto de soluções
integradas ao Mix Gestão de Pessoas, sistema totalmente preparado
para atender às exigências do eSocial.

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

Solicite uma
demonstração!
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Folha de Pagamento:
O Mix Folha foi desenvolvido para empresas que buscam potencializar e otimizar suas rotinas de folha de pagamento.
Esse sistema realiza todos os cálculos de forma segura e eficaz, oferecendo aos usuários memórias de cálculo (log), que
auxiliam na conferência de cada verba gerada.
Com uma equipe de desenvolvedores 100% focada e empenhada em apresentar soluções inteligentes para sua gestão,
o sistema está totalmente preparado para o cumprimento do eSocial.
O módulo Mix Folha disponibiliza a ferramenta de Qualificação Cadastral, que realiza a pré-validação dos dados
cadastrais dos funcionários e das empresas, identificando as informações obrigatórias para envio ao eSocial que
precisam ser corrigidas, o que garante a qualidade das informações prestadas.

Segurança e Medicina do Trabalho:
Com a implantação do eSocial, a fiscalização pelo Ministério do Trabalho em relação à saúde e segurança ocupacional
se tornará maior. O sistema Mix Segurança e Medicina, totalmente adequado aos novos leiautes do eSocial, garante o
cumprimento da legislação trabalhista já que possibilita o controle e acompanhamento dos riscos ocupacionais, dos
agentes nocivos à saúde do trabalhador, dos acidentes e dos prazos dos exames.
Gere de forma simples todos os Programas e Laudos que serão transmitidos para o ambiente do eSocial (como PPP,
PPRA, PCMSO, LTCAT, entre outros).
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Para garantir a correta transmissão das informações dos trabalhadores para o
ambiente do eSocial, a Riosoft desenvolveu o Mix eSocial, módulo que permite total
controle do processo de geração das informações, além do monitoramento dos
eventos enviados.
A prestação de informações inconsistentes pode trazer problemas para sua empresa,
por isso o sistema registra em um histórico as ocorrências referentes à transmissão
dos arquivos, fornecendo mensagens de erros ou falhas ocorridas durante processo
de integração com o ambiente do Governo.

Veja outros benefícios do Mix eSocial para sua empresa:
- Detecção e criação dos eventos automaticamente, conforme utilização dos cadastros do sistema pelo usuário;
- Painel de controle para acompanhamento do envio dos eventos (MESO), indicando o status em que se encontra e
com informações detalhadas sobre cada registro, inclusive número de protocolo e recibo.
- Possibilidade de armazenamento de XMLs em FileServers para escalabilidade e segurança;
- Certificado por Empresa ou Procuração Digital;
- Geração inicial (na implantação) para empresas já integradas ao eSocial por outros sistemas.

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

®

Riosoft

