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centralgest.com/servicos

DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA IMPLEMENTAÇÃO

SUPORTE FORMAÇÃO HARDWARE

Experiência a desenvolver 

software à medida e ERP

Equipa experiente que analisa 

e apresenta soluções

Implementações diretas e à 

medida de cada cliente

Excelente assistência e 

manutenção de software

Dezenas de sessões de 

formação todos os meses 

Hardware empresarial com 

garantia de apoio especilizado

Serviços
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A Contabilidade Digital é uma solução de paper free com tecnologia avançada de
inteligência artificial que lê por OCR os documentos digitais, que cria o arquivo
eletrónico e lança os registos contabilísticos de forma automática.

A solução permite uma poupança significativa de recursos, dado que o software
efetua as tarefas administrativas de organização, conferência, classificação,
numeração e arquivo dos documentos ao mesmo tempo que confere os
documentos com o eFatura

O arquivo digital inteligente associado aos lançamentos contabilísticos
automáticos é a maior evolução tecnológica na contabilidade nos últimos anos
e o CentralGest ainda lhe garante o cumprimento da legislação.

centralgest.com/software/contabilidade-digital

Contabilidade Digital
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Contabilidade Digital + Client Connect

O Client Connect é a solução que permite acelerar a receção e o tratamento dos
documentos digitais.

Esta solução é facilmente adicionada no computador do empresário e através de uma
chave do contabilista, o empresário adiciona todos os documentos no seu
computador e estes ficam de imediato arquivados e tratados por OCR no software
do contabilista.

Com esta aplicação, não precisa que lhe enviem os documentos por email e também
não perde tempo anexar e a processar os documentos.

Este software pode ser adicionado por opção à Contabilidade Digital.
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Leitura de documentos digitais por OCR

Gestão de documentos digitalizados

Associação automática dos documentos digitais às compras do eFatura

Registos contabilísticos a partir dos documentos digitalizados

Possibilidade visualizar os documentos digitais num segundo monitor

Modelo de aprendizagem que associa predefinidos a documentos digitais

Numeração automatizada do arquivo digital

Dossier do arquivo digital com a possibilidade de exportação

Consulta de documentos digitais a partir de extratos e outras ferramentas

Aplicativo que anexa documentos digitalizados no cliente para envio ao contabilista

Receção automatizada de documentos e reenvio do arquivo digital tratado ao cliente

centralgest.com/software/recursos-humanos

Principais funcionalidades
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1. Arquivo digital automático

2. Automatiza os registos contabilísticos

3. Elimina as tarefas administrativas em papel

4. Elimina os custos com a manutenção do arquivo físico

5. Confere em modo automático a contabilidade com o eFatura

6. Maior rapidez e qualidade na comunicação com o cliente

7. Reduz o risco de perda do arquivo

8. Rapidez na pesquisa de documentos

9. Garante o cumprimento da legislação para o arquivo eletrónico

10. Amiga do ambiente

centralgest.com/software/contabilidade/vantagens-contabilidade-digital

10 vantagens de evoluir para a Contabilidade Digital
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1

As soluções de arquivo digital eliminam os processos administrativos associados à gestão dos arquivos físicos,
promovendo a eliminação de custos com o seu manuseamento, identificação e arrumação, através de um
reconhecimento automático de textos, o software consegue rapidamente organizar e arquivar os documentos
digitais

centralgest.com/software/contabilidade/vantagens-contabilidade-digital

10 vantagens de evoluir para a Contabilidade Digital

Arquivo digital automático
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A tecnologia consegue transformar a informação dos documentos em dados que podem ser tratados por
software, que permite poupar muito tempo nas tarefas de inserção dos registos contabilísticos com
automatização, que em muitos casos trata o registo sem intervenção humana;

Automatiza os registos contabilísticos
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Com a disponibilização do formato digital dos documentos num arquivo inteligente, os sistemas conseguem
identificar rapidamente caraterísticas semelhantes para um conjunto de documentos digitais, o que proporciona a
oportunidade de organizar rapidamente todo o arquivo. Dados como por exemplo, o número fiscal, datas de
emissão e tipos de documento podem indicar um método a seguir para organizar automaticamente a informação;

Elimina ou reduz as tarefas administrativas em papel
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10 vantagens de evoluir para a Contabilidade Digital
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Qualquer arquivo físico tem custos relacionados com a disponibilização do espaço, mobiliário, limpeza, medidas
de controlo e segurança, além disso, muitos espaços são construídos para esse fim e outros são arrendados. No
entanto, quando se pensa um arquivo digital este também tem custos normalmente de armazenamento e de
segurança, embora o investimento seja substancialmente menos significativo;

Elimina os custos com a manutenção do arquivo físico
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Em Portugal, alguns programas de contabilidade importam os documentos de compras do portal do eFatura,
pelo que os arquivos digitais inteligentes podem tirar partido desta ligação para minimizar erros e aumentar a
produtividade na inserção dos registos contabilísticos;

Conferência automática do arquivo digital com o portal do eFatura
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A evolução tecnológica veio agilizar o envio de documentos entre o cliente e o contabilista, com ganhos de
eficiência para ambos, através de aplicações que o cliente pode utilizar para enviar os documentos digitais e que
são rececionados e tratados no arquivo digital do contabilista. Assim, o cliente não perde tempo em deslocações e
na preparação do dossier em papel;

Maior rapidez e qualidade na comunicação com o cliente
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Office Reporting10 vantagens de evoluir para a Contabilidade Digital
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A perda do arquivo em papel traz enormes constrangimentos para a organização e tal pode acontecer devido a
incêndios, inundações ou outros motivos. Todavia, esta situação pode ser mitigada com o uso do arquivo digital e
meios de redundância adequados;

Reduz o risco de perda do arquivo
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Encontrar um documento no arquivo físico que tem sempre condicionalismos, tais como, localização, acessos,
controlos, dimensão e organização das pastas e documentos, mas com um arquivo digital inteligente não perde
tempo, dado que se visualiza de imediato o documento, quando se efetuam consultas no software, por exemplo
em extratos, movimentos pendentes e outros.

Rapidez na pesquisa de documentos
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Segundo o nº 5 do Art.º 23 do Decreto-Lei 28/2019 de 15 de fevereiro, para efeitos fiscais, as reproduções
integrais em papel, obtidas a partir dos arquivos em formato eletrónico, têm o valor probatório dos documentos
originais.

Garante o cumprimento da legislação em matéria de arquivo digital

https://www.centralgest.com/software/contabilidade/vantagens-contabilidade-digital
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Office Reporting10 vantagens de evoluir para a Contabilidade Digital

Com o tratamento eletrónico dos documentos em detrimento do uso papel, estamos a promover a
sustentabilidade do nosso planeta.

Amiga do ambiente

10
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Proposta de Software

DESCRIÇÃO VALOR

Contabilidade Digital 1€ / Empresa

Contabilidade Digital + Client Connect * 1,5€ / Empresa

Subscrição mensal
Acresce IVA à taxa normal
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Preços exclusivos para escritórios de contabilidade

* Disponível a partir de 1/8/2020

Este é o preço mais baixo de arquivo digital no mercado

https://www.centralgest.com/contactos
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Contactos

CentralGest Mealhada (Sede)

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

T: 231 209 530
T: 910 240 959

E: comercial@centralgest.com

16

https://www.centralgest.com/contactos
https://www.google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d10165!2d-8.45443!3d40.364621!4m12!2m11!1m10!1s0x0%3A0x9dded4d859af536e!3m8!1m3!1d6080!2d-8.45443!3d40.364621!3m2!1i1024!2i768!4f13.1

