Soluções Domínio da Thomson Reuters.
A melhor resposta em gestão contábil.

Acompanhar as
mudanças é necessário.
Reinventar-se, indispensável.

Cenário

A contabilidade não para. Surgem novas formas de trabalhar,
obrigações e os desaﬁos do contador crescem. Em 32 anos de
Constituição Federal, foram editadas mais de 390 mil normas
tributárias. Uma média de 45 alterações por dia. Além disso, a
velocidade com que surgem escritórios também surpreende, são
mais de 1.500 novas empresas contábeis por ano. Com isso, os
clientes exigem mais do que ferramentas integradas. É preciso estar
cada vez mais próximo e, ao mesmo tempo, à frente das mudanças.

Em uma era em que informações
surgem tão rápido quanto se
tornam obsoletas, o contador do
futuro precisa estar preparado
para todas as transformações.
Adotar a tecnologia é essencial. Mas, além disso, é preciso contar
com uma rede de conﬁança para poder vivenciar tudo o que a
inovação oferece. Como ter informações precisas enquanto fake
news dominam os jornais? Como trabalhar com mobilidade e
dinamismo em um ramo tão burocrático? Como ganhar tempo no
escritório para estar mais próximo dos clientes e mais perto de suas
realizações pessoais? A resposta para o futuro vem da união de
parceria, tecnologia e integração.
Todos os anos a contabilidade se reinventa. E o que você, como
contador, faz para acompanhar?

Um futuro contábil
tecnológico, inovador.
Feito com as melhores
parcerias.
Entregar a você a tecnologia e o conhecimento
necessário para transformar a contabilidade é a
nossa missão, contador. Por isso, colocamos você
no centro.
Desde o início focamos nosso conhecimento,
tecnologia e expertise humana no seu negócio,
desenvolvendo sistemas que auxiliam no seu
crescimento e no da classe contábil.

Oferecemos a você INTEGRAÇÃO, para
automatizar a sua rotina com soluções eﬁcientes,
ferramentas inovadoras e integradas. PARCERIA,
para encontrar respostas conﬁáveis, criar melhores
relacionamentos e garantir certeza em decisões
estratégicas. E, além disso, TECNOLOGIA para
mais do que acompanhar a transformação,
tornar-se parte dela, gerando respostas que
beneﬁciam tanto contadores quanto seus clientes.

O novo proﬁssional contábil

Somos a Thomson Reuters.
Com mais de 700 colaboradores focados exclusivamente em
contabilidade, estamos presentes em todo o Brasil, levando nossas
respostas e proﬁssionais pessoalmente até o seu escritório, no
momento em que você precisar.
Somos referência mundial em tecnologia e informações para
empresas e proﬁssionais, por isso, estamos conectados às inovações
do mercado em um nível global, tendo o que é necessário para
entregar a você um futuro contábil mais ágil e preparado para as
suas necessidades. Muito além de sistemas, estamos criando elos.
Uma rede de conhecimento, expertise humana e tecnologia para
que você possa redeﬁnir o futuro das empresas, todos os dias.

Simpliﬁcamos a sua rotina e
criamos relações verdadeiras, pois
estar do seu lado é o que deﬁne o
poder da nossa parceria.

A nossa expertise contábil no Brasil:

37 mil
clientes

36

unidades
de negócio

+700

colaboradores
focados em
contabilidade

Presença nos

26

estados do
Brasil + DF

Uma solução integrada

A solução única.
A resposta completa
para o seu escritório.
Com ferramentas integradas,
as soluções Domínio contam
com módulos de gestão,
relacionamento, produtividade,
conteúdo e segurança.
Essa integração permite uma
comunicação entre todas as
informações que transitam pelo
sistema, gerando a diminuição
do retrabalho, tarefas realizadas
com eﬁciência, mais agilidade
e um alto grau de certezas na
rotina.

Além disso, o poder global da
Thomson Reuters em tecnologia
e informações, permite que as
soluções estejam sempre
atualizadas e, também, em
constante processo de inovação
– fornecendo ao contador
soluções completas com o que
há de mais novo e conﬁável no
mercado.

Produtividade

Conteúdo

Relacionamento

Segurança

Gestão

A solução em desktop

CONTÁBIL:

Integração é a
melhor resposta.

A solução completa da Thomson Reuters para os
contadores. Desenvolvido em desktop, o Contábil
conta com módulos de gestão, relacionamento,
produtividade, conteúdo e segurança - permitindo
uma experiência de ferramentas integradas dentro
do escritório de contabilidade.
O Contábil é a solução que auxilia na rotina e
oferece tudo o que o contador precisa em um só

Tenha o poder do Contábil em
uma forma compacta. O pacote
feito para você que está
crescendo e precisa otimizar a
rotina com um sistema eﬁciente.

lugar, estando disponível nas versões Start, Plus
e Premium. Cada um deles foi desenvolvido para
oferecer a solução certa para o momento que
seu escritório está vivendo. Além disso, os
pacotes Plus e Premium contam com o ONVIO
Messenger, uma solução que conecta
contadores aos seus clientes e centraliza todo o
atendimento do escritório contábil de forma
segura e eﬁcaz.

Automatize tarefas sem perder o
controle. No Contábil Plus, você
encontra módulos eﬁcientes
para a rotina com opções para
gerir o seu escritório.

As melhores respostas para a
contabilidade, em um único
pacote. Completo, oferece as
soluções para o contador ir além
e destacar o seu escritório.

A solução em nuvem

ONVIO:

Tecnologia do amanhã,
no seu escritório hoje.

Mova o seu escritório para frente trabalhando em
uma nova era para os contadores. O ONVIO é o
futuro das soluções contábeis da Thomson
Reuters baseado em nuvem, uma solução nativa
em cloud que contará com todos os módulos do
Contábil habilitados e melhorados.
Criado a partir de uma plataforma online,
a solução irá fazer a gestão de todas as
necessidades do escritório, dando liberdade para

que contadores e clientes gerem resultados juntos,
trabalhando cada vez mais próximos.
Em constante desenvolvimento, o ONVIO não
para. Isso permite que, conforme as suas
necessidades mudam, o ONVIO também evolua,
oferecendo sempre mais para o seu escritório.
Chegou a hora de expandir suas conexões e
colaborar ainda mais com seus clientes e time.
Viva hoje a contabilidade do amanhã.

Conheça os benefícios do ONVIO:
Proximidade: trabalhe integrado aos seus
clientes e ganhe tempo para prestar
consultorias estratégicas e rentáveis.
Segurança: conte com o Multi Fator de
Autenticação e múltiplos níveis de proteção
física e digital para manter dados sempre
seguros.

Conectividade: mais agilidade na troca de
informações com escritórios, clientes e
funcionários conectados em uma mesma
plataforma.
Mobilidade: utilize as ferramentas do ONVIO de
onde estiver e como preferir: no celular, tablet
ou desktop.

Aponte sua câmera para o QR Code e descubra ainda mais vantagens do ONVIO.

Uma solução integrada

Produtividade

Sem perder o controle de tarefas e
processos internos, as ferramentas
contábeis da Thomson Reuters
automatizam e facilitam as atividades
operacionais do escritório, trazendo como
consequência uma rotina mais eﬁciente.

Conheça os módulos de Produtividade:
Contabilidade

Gere análises, relatórios e informativos.
Conte com a garantia de trabalhar com
dados completos sobre as ﬁnanças dos
seus clientes.

Folha

Escrita Fiscal

Controle as contas a pagar, a receber e
gere informativos federais para todos os
estados brasileiros.

Patrimônio

Tenha informações completas sobre as
obrigações trabalhistas que devem ser
prestadas a cada funcionário.

O módulo Patrimônio realiza um controle
contábil do ativo imobilizado de uma
empresa.

Lalur

Atualizar

Registro

Busca NF-e

O módulo Lalur realiza a apuração dos
impostos e a escrituração do LALUR para
empresas com apuração pelo Lucro Real.

Gera, imprime e armazena contratos,
guias, ﬁchas cadastrais e requerimentos
com mais facilidade.

O módulo Atualizar realiza de forma
rápida e fácil o cálculo de impostos com
pagamento em atraso e a emissão das
guias para recolhimento.

Importa notas ﬁscais eletrônicas direto da
Receita Federal sem intervenção manual.

Relacionamento

O conjunto de soluções contábeis da Thomson Reuters
permite mais agilidade e eﬁciência no atendimento e na
relação com os clientes. Com essa facilidade, o contador
ganha tempo para tomar as decisões mais rentáveis junto
às empresas que atende, gerando crescimento para ambos
os lados.

Conheça os módulos de Relacionamento:
ONVIO Portal do Cliente

O canal de comunicação entre o escritório
de contabilidade e seus clientes.

ONVIO Messenger

Reinvente a relação contábil com seus
clientes, centralizando toda a gestão do
atendimento de forma prática e segura.

ONVIO Portal do Empregado

Mais simplicididade para entregar a Folha
de Pagamento. Publique e deixe as
informações sempre disponíveis.

Gestão

Gerenciar as ﬁnanças dos clientes sem perder o controle
do escritório não é uma tarefa fácil. Por isso, a Thomson
Reuters entrega aos seus clientes soluções de gestão
completas, sendo possível controlar o escritório de dentro
para fora.

Conheça os módulos de Gestão:
Administrar

Honorários

Protocolo

ONVIO Custos

O módulo Administrar oferece, por meio
de relatórios e gráﬁcos, um gerenciamento
completo sobre as operações realizadas
no escritório.

O módulo Protocolo registra e controla
toda a entrada e saída de documentos
do escritório.

O módulo Honorários controla e gerencia
todo o ﬁnanceiro de uma empresa de
contabilidade.

Analise horas de trabalho gastas, recursos
e valores com fórmulas personalizadas e
obtenha informações sobre um possível
superávit ou déﬁcit de cada cliente.

Uma solução integrada

Segurança

Conteúdo

Investir no futuro, tendo total segurança no
presente. A Thomson Reuters dispõe ao
mercado soluções conﬁáveis que permitem a
geração, comunicação e o armazenamento de
dados dos escritórios contábeis com
integridade.

Com o amparo de pesquisas legais conﬁáveis
em todas as funcionalidades do sistema, o
conjunto de soluções contábeis da Thomson
Reuters permite que o contador tenha
conteúdo contábil e tributário relevantes trabalhando sempre integrado ao
conhecimento da maior provedora mundial de
informações.

Conheça os módulos de Segurança:

Conheça os módulos de Conteúdo:

Backup em Nuvem

Conteúdo Tributário

Auditoria

Centro de Treinamento

Por meio de um serviço em nuvem,
você conta com mais segurança e
simplicidade para armazenar o banco de
dados do seu escritório.

O módulo Auditoria registra todas as
alterações, inclusões ou exclusões feitas
nos principais cadastros e movimentos
do sistema.

BOX-e

Armazena as Notas Fiscais Eletrônicas
pelo prazo legal necessário.

Conjunto de ferramentas com acesso a
pesquisas na legislação e ao embasamento
dos processos, cálculos e informativos
gerados pelo Contábil.

Conteúdo e conhecimento em cursos de
capacitação via web de todos os módulos
do Contábil.

CONTÁBIL START ™

Comece bem.
Comece pelo topo.
Feito para quem quer crescer, o Contábil Start é o pacote de
soluções da Thomson Reuters que supre as necessidades
operacionais do escritório contábil. Ágil, a solução facilita processos
e traz mais produtividade ao dia a dia, tornando a rotina muito mais
eﬁciente.

Contábil Start

“A maior diferença que percebemos
foi deixar de relacionar CFOP por CFOP
e passar a utilizar acumuladores.”
– Mariza Pante Ferreira
Simples Soluções Contábeis e Fiscais
Campo Mourão/PR

Além de agilizar a rotina, o Contábil Start dispõe de ferramentas
precisas para garantir a integridade dos dados dos seus clientes.
Eﬁciente, ele é a solução ideal para deixar a marca do escritório de
contabilidade no mercado.

Módulos do Contábil Start*:
Além dos módulos do pacote,
você também pode adquirir outros.

Contabilidade

Escrita Fiscal

Folha

*Veja mais informações sobre estes módulos na página "Uma solução integrada" ou no nosso site.
Aponte sua câmera para o QR Code e descubra ainda mais vantagens do Contábil Start.

CONTÁBIL PLUS ™

Controle completo.
Crescimento sem limites.
Um software para fazer a gestão inteligente do escritório de
contabilidade. Este é o Contábil Plus, a solução estratégica ideal
para quem busca aumentar a produtividade, sem perder o controle
de tarefas e processos internos. Integrado, o pacote possibilita a
automatização, o gerenciamento e a organização de procedimentos
contábeis por meio de ferramentas que se comunicam, tornando a
rotina mais simples.

Contábil Plus

“O conjunto de módulos do Contábil Plus
permite o gerenciamento completo
do escritório.”
– Maurício Gatti
Gatti Contabilidade - Porto Alegre/RS

O sistema de controle do Contábil Plus permite funções estratégicas
como gerenciar as atividades dos colaboradores, a análise do tempo
utilizado por cliente e a gestão dos honorários do escritório de
contabilidade.
Além disso, a solução oferece as ferramentas ideais para que o
relacionamento com os clientes do escritório seja seguro, ágil e,
principalmente, eﬁciente. É a visão completa do seu negócio para a
tomada das melhores decisões.

Módulos do Contábil Plus*:

Contabilidade

Escrita Fiscal

Folha

Patrimônio

Lalur

Atualizar

ONVIO Portal
do Cliente

Registro

Administrar

Protocolo

Além dos módulos do
pacote, você também pode
adquirir outros.

Auditoria

Honorários

*Veja mais informações sobre estes módulos na página "Uma solução integrada" ou no nosso site.
Aponte sua câmera para o QR Code e descubra ainda mais vantagens do Contábil Plus.

CONTÁBIL PREMIUM ™

Completo para o seu
escritório ser exclusivo.
Toda a expertise da Thomson Reuters está em uma só resposta. O
Contábil Premium é o pacote de soluções para quem quer suprir as
necessidades do escritório de contabilidade por completo, com
funcionalidades que vão muito além do que é esperado.
Para esta solução, a otimização de tarefas e o gerenciamento total
do escritório são apenas o começo. O Contábil Premium permite o
aumento da produtividade com um controle completo de atividades,
uso de tempo e a gestão dos honorários.

“Depois de experimentar e comparar alguns
softwares, percebi que este era completo
para mim.”
– Veríssimo da Cunha Batista
Grupo Suprema - Joinville/SC

Todas as
respostas.
Uma única
solução.
Eﬁcientemente integrado, o Contábil Premium permite um
relacionamento muito mais seguro, ágil e eﬁciente com os clientes
do escritório. E toda essa excelência se mantém em conteúdo, já que
a solução possibilita a automatização e o gerenciamento de
atividades com o amparo de pesquisas legais conﬁáveis em todas as
funcionalidades do sistema. É conteúdo contábil e tributário
relevante, conectado ao conhecimento do maior provedor mundial
de informações.

“O Conteúdo Contábil Tributário
é o sonho de todo contador.”
– Luiz Carlos Marin Giusti
Rezecon Contabilidade e Assessoria
Piracicaba/SP

Com o Contábil Premium você tem muito mais. Conte com
ferramentas de ponta que garantem a integridade do banco de
dados dos clientes e evitam imprevistos. Trabalhe mais próximo de
quem importa e destaque-se com serviços que vão além do
esperado.

Contábil Premium

Módulos do Contábil Premium*:

Contabilidade

Escrita
Fiscal

Folha

Patrimônio

Lalur

Atualizar

ONVIO Portal
do Cliente

Registro

Administrar

Protocolo

Auditoria

Honorários

Busca NF-e

BOX-e

Conteúdo
Tributário

Centro de
Treinamento

Backup
em Nuvem

ONVIO
Custos

ONVIO Portal
do Empregado

*Veja mais informações sobre estes módulos na página "Uma solução integrada" ou no nosso site.
Aponte sua câmera para o QR Code e descubra ainda mais vantagens do Contábil Premium.

Módulos Adicionais

DOMÍNIO WEB
Módulo disponível para compra nos pacotes Start, Plus e Premium.

Qualquer lugar
pode ser o seu escritório.
Ter a liberdade como parceira de negócio agora é apenas uma
questão de escolha. Com o DOMÍNIO Web é possível conectar-se ao
banco de dados do escritório contábil de onde estiver, quando quiser.

Alto rendimento em qualquer local
Com o DOMÍNIO Web, o acesso ao banco de dados do escritório é rápido e
prático, a partir de qualquer computador e sem precisar de nenhum tipo
de software.

O melhor investimento
O banco de dados do escritório ﬁca protegido em nuvem, sem a necessidade
de instalação de qualquer tipo de software ou investimento em
equipamentos e servidores.

Segurança em todos os lugares
Com quatro backups diários, o banco de dados do escritório ﬁca protegido
pela Amazon – que assegura as maiores empresas do mundo. Além disso, o
DOMÍNIO Web dispõe de atualizações automáticas, proteção contra hackers,
vírus, sequestro e roubo de dados.

Veja mais informações sobre este módulo no nosso site.
Aponte sua câmera para o QR Code e descubra ainda mais vantagens do DOMÍNIO Web.

GESTTA PROCESSOS
Módulo disponível para compra nos pacotes Plus e Premium.

A sua nova forma
de otimizar tarefas.
Mais do que uma parceria entre sistemas, uma união de expertises para oferecer ao seu escritório
a melhor gestão de processos integrada. O Gestta Processos é um módulo que permite otimizar e
gerenciar tarefas de forma totalmente integrada, ganhando mais tempo para você ser estratégico.

Cobrança automática de documentos
Receba automaticamente os documentos que seu cliente lhe deve. Crie
regras de cobrança automática em sua gestão contábil e ganhe tempo.

Baixa automática de tarefas e obrigações
Envie diversos boletos de uma só vez para todos os seus clientes, sem
correr riscos com erros, sem retrabalho e com total agilidade.

Relatórios de desempenho e performance
Gere relatórios de produtividade individual e por departamento e ganhe
eﬁcácia para ser mais estratégico com seus clientes.

Vinculação de tarefas com o Gestta
Emita guias DAS, DAE, DARE, DARF, cheques de folha mensal, gere
livros ﬁscais e muito mais com a integração de informações entre o
Gestta e o Contábil.
Veja mais informações sobre este módulo no nosso site.
Aponte sua câmera para o QR Code e descubra ainda mais vantagens do Gestta.

AUDITOR FISCAL 2.0
Módulo disponível para compra nos pacotes Plus e Premium.

Auditoria de documentos ﬁscais
online e totalmente automatizada.
Com o Auditor Fiscal 2.0 a sua auditoria de documentos ﬁscais é online e totalmente
automatizada. A integração do Contábil com a ASIS permite que todas as suas NF-e XML
importadas no Contábil sejam auditadas automaticamente. E além de ser o único que atende
todas as Unidades da Federação, o Auditor Fiscal 2.0 é muito mais eﬁciente.

A forma mais ágil de realizar
auditoria de NF-e
Além dos informativos, todas as NF-e XML
importadas no Contábil são auditadas automaticamente. Identiﬁque inconformidades, avalie
valores e reduza erros, com auditorias feitas
logo que as notas chegam no Contábil.

Trabalhe com as respostas
certas
O Auditor Fiscal 2.0 analisa preventivamente as
informações contidas no eSocial e arquivos
SPED, validando de forma automática todos os
dados antes do envio ao Fisco. Segurança,
tranquilidade e garantia: a resposta certa é
Auditor Fiscal 2.0.

Cruzamento de informativos
Conﬁrme informações fazendo o cruzamento de
informativos. Aproveite todas as vantagens de
trabalhar com segurança no seu escritório.
SPED Fiscal x DCTF, EFD Contribuições x DCTF,
EFD Contribuições x SPED Fiscal, DCTF x
e-CAC, SPED Fiscal x SEF 2012 e-DOC.

Ter certezas, a melhor garantia
O Auditor Fiscal 2.0 é o resultado de uma
integração total entre as Soluções Domínio e a
ASIS Projetos, a maior especialista em SPED no
Brasil. E isso garante a conﬁança que você
precisa para analisar, validar e certiﬁcar,
automaticamente, as informações contidas nos
arquivos digitais antes de serem enviadas ao
Fisco.

Veja mais informações sobre este módulo no nosso site.
Aponte sua câmera para o QR Code e descubra mais vantagens do Auditor Fiscal 2.0.

Módulos Adicionais

ONVIO MESSENGER
Módulo disponível para compra nos pacotes Plus e Premium.
Saiba mais sobre
este módulo no
nosso site.

Reinvente o atendimento
do seu escritório contábil.
O ONVIO Messenger é a solução que vai reinventar a relação entre contadores
e clientes. Centralizando toda a comunicação de uma forma mais segura,
e integrado ao Contábil, agora vai ser mais fácil automatizar o atendimento
do seu escritório.

Enquanto seus clientes fazem solicitações de serviços via WhatsApp, a Inteligência Artiﬁcial gerencia e
entrega as principais respostas de forma automática, sem qualquer intervenção manual. E através do
ONVIO Portal do Cliente ﬁca mais fácil e seguro centralizar os pedidos do seu escritório contábil, tais
como recibos, relatórios da folha de pagamento, avisos de férias, balancetes e muito mais.

Para quem vive a mudança, o amanhã começa agora.
Atendimento

Inteligência Artiﬁcial

Seus clientes fazem as solicitações via
WhatsApp e você centraliza todo o
atendimento no ONVIO Messenger.

A Inteligência Artiﬁcial do ONVIO
Messenger entrega as principais
solicitações de forma automática.

Gestão

Análise

Mais produtividade e eﬁciência
na gestão do atendimento e
total segurança no registro de
conversas e arquivos.

Acompanhe as informações mais
estratégicas do atendimento, enquanto
analisa dados para o crescimento do
seu escritório.

Implantação

Implantação Thomson Reuters.
Escolha a forma que mais se adapta
ao seu escritório.
No seu escritório
Receba um de nossos colaboradores na sua
empresa, sem precisar se deslocar.

À distância*
Tenha o mesmo treinamento em uma
sala de aula virtual.
01

Em nossa unidade*
Visite a unidade que lhe atende e faça a
implantação em um ambiente diferenciado.

Treinamentos:

Trabalhe com o máximo desempenho.
Presenciais:
Capacitação dos novos e antigos clientes
Treinamentos presenciais individuais
ou em grupo
Treinamentos completos sobre a
rotina contábil

Online:
Portal de ensino online, ﬂexível
e disponível 24/7
Alertas do calendário de treinamentos
Conteúdos práticos com exercícios
e certiﬁcação
Treinamentos online e gratuitos
Sessões de tira-dúvidas
Sessões interativas sobre os principais
temas do momento

Consultorias*:

A melhor forma de potencializar seus resultados.
Em nossas consultorias fazemos uma análise
dos recursos que você utiliza, assim,
conseguimos ver quais ferramentas não estão

*Consulte sua unidade de negócio.

sendo utilizadas ou estão sendo aplicadas de
forma incorreta, ajudando você a melhorar o
desempenho do escritório.

Implantação

Canais de atendimento:
Tire suas dúvidas aqui.

Central de soluções
Encontre as respostas para as
suas dúvidas em um acervo com
mais de 7 mil soluções.

+ 7 mil respostas
+ 40 mil acessos diários

Suporte Web
A experiência de um time de
contadores e especialistas
prestando suporte do seu
jeito, de forma rápida e assertiva,
focado na solução para o cliente.

Telefone

Conexão Contábil

Equipe de especialistas pronta
para solucionar suas dúvidas a
custo local ou zero.

Uma comunidade exclusiva para
todos os nossos usuários se
conectarem, trocarem informações e experiências sobre os
nossos sistemas e os desaﬁos da
contabilidade.

TRIA - Inteligência artiﬁcial.
Respostas precisas.

Um chatbot inteligente com novas informações todos os dias. Faça a sua pergunta à TRIA que
ela responde indicando uma biblioteca de soluções sobre o que você pesquisa. Experimente
este novo jeito de obter respostas.

Veja mais informações sobre o suporte no nosso site.
Aponte sua câmera para o QR Code e descubra ainda mais vantagens.

Parceria

Para você o que
signiﬁca parceria?
Para nós, muito mais do que uma relação de trocas. É estarmos
juntos, ajudando você a crescer, a qualquer hora e em qualquer
lugar. Por isso, estamos ao seu lado.
Estamos presentes na sua cidade, no seu estado, levando nossas
respostas e proﬁssionais pessoalmente até o seu escritório, no
momento em que você precisar. Porque muito além de sistemas,
criamos elos. Uma rede de conhecimento, expertise humana e
tecnologia para que você possa redeﬁnir o futuro das empresas
todos os dias.

Nós crescemos porque você cresce.
Desde o início focamos nosso conhecimento, tecnologia e expertise
humana em você, desenvolvendo sistemas que atendam as suas
necessidades. Temos mais de 37 mil clientes, uma liderança de
mercado que nasceu do crescimento das nossas soluções junto da
valorização da classe contábil.
Mais do que acompanhar as mudanças, temos o que é necessário
para fazer parte delas, antecipando cenários e entregando tudo o
que é preciso para que você esteja conosco sempre à frente do
seu tempo.

#ContadorNoCentro
Parceria é estar do lado certo: do seu.

Ecossistema da Contabilidade Digital

Aqui, e no seu escritório,
as melhores soluções
contábeis.
As Soluções Domínio da Thomson Reuters estão em constante
conexão com todas as ideias e ferramentas do mercado contábil.
Esse compromisso, de transformar a forma como os proﬁssionais
trabalham, levou à criação do Ecossistema de Contabilidade
Digital, um universo único de inovação onde as mais eﬁcientes
ideias e parcerias vão criar ferramentas conﬁáveis para otimizar a
atividade dos contadores.
Juntos vamos entregar uma nova contabilidade: conexões e
integrações de produtos e serviços com as principais empresas do
setor, validadas sempre pela Thomson Reuters. E assim, contador,
você vai continuar tendo, todos os dias, as melhores soluções no seu
escritório.

Um universo de
evolução contábil para
os melhores negócios.

Num ecossistema único, a

Cooperação estratégica para

Parcerias estratégicas focadas
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contábeis em um universo de

vez mais digital.
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Conheça nossos parceiros:
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ﬁscais, dispensando a intervenção
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Aponte sua câmera para o QR Code
A Conta Azul oferece um inovador
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Entre em contato conosco.
Solicite uma demonstração das nossas soluções.
Ligue ou entre em contato pelas redes sociais
e descubra como podemos crescer juntos.

Informações Comerciais: 0800 645 4004
www.dominiosistemas.com.br

Informações comerciais:
0800 645 4004
www.dominiosistemas.com.br

