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O My Accounting garante ao cliente do escritório de 
contabilidade uma área de consulta em tempo real da 
informação contabilista, salarial e fiscal.

Com base na informação processada no software do 
contabilista e utilizando a cloud privada do gabinete de 
contabilidade, fica assegurada a comunicação eletrónica 
bidirecional com cada cliente, recolhendo e enviando a 
informação fundamental, que permite aumentar a produtividade 
e a qualidade do serviço de contabilidade.
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 ( Permite a partilha de documentos fiscais, contabilísticos 
e salariais;

 ( Possibilita a partilha as demonstrações financeiras com 
os clientes;

 ( Permite visualizar balancetes, extratos e movimentos 
em aberto;

 ( Garante a consulta da idade de saldos de clientes e 
fornecedores;

 ( Disponibiliza automaticamente os recibos de vencimento;

 ( Permite a consulta dos mapas de férias, faltas, para 
sindicatos e seguradoras;

 ( Permite que o cliente insira as férias, faltas e abonos para 
o processamento salarial;

 ( Envia aos clientes a respetivas faturas, extrato e os valores 
pendentes ao contabilista;

 ( Assegura a partilha de ficheiros entre o cliente e o gabinete 
de contabilidade.

PRINCIPAIS 
FUNCIONALIDADES

“MAIS EFICIÊNCIA NA 
COMUNICAÇÃO ENTRE O 
CONTABILISTA E OS SEUS 

CLIENTES“
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 ( Redução da carga administrativa e automatização;

 ( Comunicação bidirecional e eletrónica com cada cliente;

 ( Garante que cada cliente saiba em tempo real a sua 
situação contabilística;

 ( Maior rapidez e eficácia na partilha da informação 
contabilística, fiscal e salarial;

 ( Recolha e receção automática dos dados para o 
processamento salarial;

 ( Maior facilidade de partilha de documentos com cada 
cliente;

 ( Solução online otimizada para computador, smartphone 
e tablet;

 ( Solução segura que funciona na cloud privada do escritório 
de contabilidade.

VANTAGENS 
DA SOLUÇÃO

Clique na imagem para assistir ao vídeo

A cloud privada está vocacionada para os escritórios de 
contabilidade e empresários que pretendam disponibilizar 
este serviço inovador aos seus clientes.

Além disso, a própria empresa de contabilidade passa a 
usufruir das vantagens de possuir uma solução de gestão 
online acessível em qualquer local.

DESTINATÁRIOS 
DA SOLUÇÃO

“SOLUÇÃO WEB 
INOVADORA QUE ENVIA, 
PARTILHA E AUTOMATIZA 

O FLUXO DOCUMENTAL 
ENTRE O CONTABILISTA E 

OS SEUS CLIENTES”



CentralGest - Produção de Software, SA

Av. Cidade de Coimbra, 92/94
3050-374 Mealhada

T: 231 209 530

E: comercial@centralgest.com
W: www.centralgest.com

O software de gestão
da sua empresa
CENTRALGEST ERP · CENTRALGEST CLOUD · ANALISADOR SAFT


