Abrangência do Sistema

Folha de
Pagamento

Tabelas da Folha
Folha de Pagamento

Consulta
Situação
Trabalhador

Inconsistências

Serviços Prestados/Tomados PF
Produção/Comercialização Rural
Ou outro
Sistema

Carga Inicial

Parametrização

Folha e outros

Relatório Inconsistências
Dados Importados
Inconsistências SPED
Definição de Consistências
Adicionais pelo Usuário

Importação de Dados
Eventos
Admissão, Aviso de Férias,
Aviso Prévio, entre outros

Consistências

eSocial

Eventos

Ajustes/Reclassificações
Geração Arquivos XML SPED

Folha de Pagamento

Geração Planilhas
Envio dos Eventos

Usuário
Ajustes/Reclassificações
e Análises

Principais Relatórios

Consistências
Gerenciais Definidos pelo Usuário
Resumo (totais de folha)
Folha de Pagamento
Eventos
Histórico de Alterações de Informações

Principais Funcionalidades
Possibilidade de importar dados cadastrais (funcionários, rubricas, departamentos, cargos,
fornecedores/clientes, dentre outros) e movimentos (admissões, férias, folha de adiantamento, folha de
pagamento, rescisões, afastamentos, acordos coletivos/dissídios, notas fiscais de serviço, etc.);
Definição das fórmulas de cálculo dos proventos, descontos e bases de cálculo para validação de cálculos
para conferência;
Geração dos eventos do eSocial: geração e envio completo dos arquivos XML relativos a todos os eventos
do eSocial;
Controle dos eventos transmitidos, com monitoramento da disponibilidade e recepção do arquivo de
retorno de ocorrências, sinalizando automaticamente ao(s) usuário(s) responsável(eis) no caso de existência
de erros;
Geração de relatórios operacionais;
Geração de relatórios de apoio para o fechamento da DCTF-Web;
Organização dos arquivos XML transmitidos para retenção pelo tempo prescricional determinado por lei
(35 anos ou mais);
Transmissão dos eventos volumosos (principalmente folha de pagamento e notas fiscais) em blocos,
respeitando o limite (estabelecido pelo eSocial) de eventos em um único XML;
Ajuste automático do tamanho de blocos (quantidade de eventos em um único XML), buscando a maior
quantidade de eventos por bloco (respeitando o limite imposto pelo eSocial) com menor incidência de
erros, evitando assim a necessidade de retransmissões;
Ajuste automático do tempo de busca do XML de retorno de ocorrências, buscando estabelecer o
menor tempo no qual sempre ocorram resultados positivos;
Estabelecimento de tratamento especial para transmissões duvidosas para as quais houver perda
do protocolo;
Agendamento de tarefas: possibilidade de agendar a execução de processos, captura de informações,
emissão de relatórios e geração dos arquivos XML em horários e dias estabelecidos pelo usuário;
Integração automática com os sistemas da Easy-Way do Brasil.

