Organização
e agilidade para as rotinas
do Departamento Pessoal!

Bene cios
para sua empresa!
Segurança e rapidez no cálculo e processamento
da folha de pagamento

Folha de Pagamento/
Admissão/ Demissão/ Férias/
Transferência de Funcionários/
eSocial

Controle sobre valores referentes a provisões de
férias, 13° salário, encargos sociais, afastamentos,
pensões alimentícias e demais rotinas;
Totalmente adequado às exigências do eSocial;
Emissão de relatórios para cumprimento das
obrigações fiscais (SEFIP, GPS, DARF, entre
outros)

Para garantir o gerenciamento eficiente e seguro das rotinas do seu
Departamento Pessoal e evitar prejuízos financeiros, trabalhistas e
jurídicos a sua organização decorrentes de problemas nos processos
relacionados à Folha de Pagamento, a Riosoft apresenta a solução
Mix Folha. Integrado aos módulos de Ponto e de Medicina e
Segurança, e totalmente adequado às exigências do eSocial, esse
sistema possibilita o controle de todas as rotinas de cálculo e
processamento de folha de pagamento (13° salário, férias,
afastamentos, admissões/rescisões, etc.), proporcionando à
empresa mais segurança nos cálculos e resultados confiáveis.

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

Solicite uma
demonstração!

Mix Folha
O Mix Folha é a ferramenta ideal para as empresas que buscam uma gestão segura e ágil das rotinas do Departamento Pessoal.
Atendendo a todos os requisitos legais e à nova legislação trabalhista imposta pelo eSocial, o Mix Folha garante a segurança no
cálculo e processamento da folha (remunerações e encargos). Assim, cálculos de provisões, férias, 13º salário e diferenças salariais,
por exemplo, são facilmente processados, o que assegura resultados confiáveis e minimiza prejuízos decorrentes de informações
incoerentes e cálculos divergentes.
- Lançamentos e verbas fixas por funcionário;
- Cálculo automático do desconto do vale-transporte, cálculo de pensão alimentícia e de auxílio creche;
- Controle de empréstimo consignado e dos descontos de adiantamentos salariais parcelados, através de um módulo de controle de
empréstimo;
- Cálculo automático das diferenças salariais em casos de dissídio coletivo (um ou mais meses de atraso), inclusive diferença de férias
e rescisões;
- Controle de todos os tipos de afastamentos;
- Cálculo de folha de pagamento complementar, de Pró-labore, de Autônomos e de Estagiários;
- Cálculo de médias com ampla configuração por sindicato, parametrização específica para férias, rescisão e 13º salário;
- Cálculo de provisões, Férias e 13º Salário, inclusive com médias e afastamentos;
- Controle de planos de saúde (titular e dependentes), plano médico ou odontológico, valores por faixa etária ou salarial, apuração do
custo da empresa e integrado com DIRF, Informe de Rendimentos;
- Controle de gratificações por anuidades, gratificação de função e cargo em comissão;
- Controle de Estabilidade por CIPA e Dirigente Sindical;
- Integração Contábil e Financeira e rateios por Centros de Custo;
- Tomadores de Serviço e Obras;
- Memória de cálculo gravada em banco de dados, relacionada a cada cálculo do funcionário e disponível para consulta a qualquer
momento de forma ágil.
- Módulo de layouts bancários de fácil manutenção para atendimento a qualquer banco;
- Geração de layout de Qualificação Cadastral e leitura do arquivo de retorno para validação das informações no eSocial;
- Atendimento total às obrigações do eSocial, com a geração dos eventos de tabela, periódicos e não periódicos;
- Tela dinâmica de monitoramento de eventos eSocial, com informações on-line dos envios para o portal eSocial;
- Relatórios para conferência de retorno e inconsistências dos eventos eSocial referentes ao fechamento de folha S-1200, S-1210, S2299, S-2399, S-1299.

Admissão
Controle e organize todas as informações cadastrais do contratado para geração do evento S-2200 do eSocial (Cadastramento Inicial
do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhado) e para a geração automática de eventos de alterações cadastrais do funcionário.
Emissão dos documentos admissionais, como contrato de trabalho e prorrogação.

Férias
Simplifique as rotinas relacionadas à programação, cálculo e controle das Férias, gerenciando, por exemplo, o período das férias e
eventuais descontos decorrentes de faltas injustificadas, além do cálculo dos vencimentos dos períodos, do pagamento das férias e
do abono pecuniário.
Totalmente integrado ao ambiente do eSocial, esse módulo também possibilita a geração do evento S-2230, que comunica o
afastamento temporário do funcionário para o gozo de férias ou recesso. Emissão de todos os relatórios pertinentes ao processo de
férias como Aviso, Recibo e Líquido Bancário.

Rescisão
O Mix Folha, além de facilitar o cálculo de todas as verbas rescisórias do contrato de trabalho, também possibilita o envio seguro
dessas informações para o ambiente do eSocial através da geração e envio do evento S-2299, garantindo a total adequação de sua
empresa à legislação vigente.

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

