
Com nossa modalidade em SaaS é possível realizar o envio 
de dados de forma segura e eficaz, facilitando o processo 
de implementação, otimizando tempo e reduzindo custos, 
além de oferecer agilidade nas atualizações, atendendo à 
legislação na velocidade exigida pelo Fisco.

ONESOURCE eSOCIAL EM SAAS:  
DIMINUA O CUSTO, AGILIZE A IMPLEMENTAÇÃO 
E TENHA FACILIDADE NA ATUALIZAÇÃO
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eSOCIAL

Eventos
- Admissão
- Fiscal Tributário (NFs de Aquisição de Produtor Rural)
- Afastamento Temporário
- Desligamento
- Demais Eventos Não Periódicos
- Eventos Periódicos
- Outros Sistemas de origem

- ERP
- Folha de Pagamento, Medicina
   e Segurança do Trabalho, RH
- Fiscal/Tributário
- Jurídico
- Controles Internos
- Outros

Responsável por unificar o envio das informações 
devidas pelos empregadores em relação aos seus 
empregados, sua entrega será realizada em fases, 
com seu início em janeiro de 2018 para empresas  
com faturamento superior a R$ 78 milhões  
e em julho para as demais empresas.

eSocial?

Os inúmeros arquivos enviados por distintas áreas da 
empresa podem ser gerenciados através do painel 
de monitoramento e controle, demonstrando status 
de cada informação, tais como avisos de retorno de 
inconsistências, para avaliação e ação preventiva.

DASHBOARD GERENCIAL

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS DA SOLUÇÃO

Possibilita a integração com diversos sistemas  
de origem de distintas áreas (ERP, Folha de Pagamento, 
Medicina e Segurança do Trabalho, RH, Fiscal - Aquisição 
de Produtor Rural -, Tributário, Jurídico, dentre outros), 
com controles de acesso independentes, utilizando a 
tecnologia webservice, com diferentes formatos, inclusive 
XML no padrão eSocial.

Atualização: a Thomson Reuters garante a atualização 
das versões, verificação do serviço e certificação digital 
comprovada, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Ambiente: ambiente de Homologação e Produção 
confiável para a realização de testes controlado pela 
Thomson Reuters.

Agilidade: o ambiente SaaS garante praticidade e 
facilidade no acesso a informações e atualizações, por 
ser hospedado na nuvem, mesmo sendo submetidos  
a certificação de segurança de forma constante.

INTEGRAÇÃO

Permite reunir e integrar as informações que  
estão dispersas, visando a qualidade e a integridade das 
mensagens enviadas à Receita Federal, possibilitando 
consistir previamente as informações para o envio dos 
arquivos XML.

CONSOLIDAR INFORMAÇÕES Possibilita parametrizar informações de distintos 
sistemas da empresa x tabelas padronizadas pelo Fisco, 
desonerando os sistemas de origem.

PARAMETRIZAÇÃO

EM SAAS

A transmissão eletrônica desses dados é uma forma 
de simplificar a prestação das informações referentes 
às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
de forma a reduzir a burocracia para as empresas, 
substituindo o preenchimento e a entrega de 
formulários e declarações separados a cada ente.

Por se tratar de informações sensíveis dos colaboradores 
da empresa, a criptografia oferece a segurança necessária 
para a consistência e a transmissão destas informações.

CRIPTOGRAFIA

Além da solução tecnológica, oferece um denso e 
completo conteúdo sobre a legislação previdenciária e 
trabalhista para o acompanhamento das atualizações 
legais, com a velocidade necessária para adequação.

CONTEÚDO LEGAL 

Possibilita controlar e agendar informações 
de distintos sistemas da empresa e tabelas 
padronizadas pelo Fisco.

CONTROLE E AGENDAMENTO

Legenda de Processos:

ERP x WEBSERVICE

GOVERNO x WEBSERVICE

INTERNO

VISÃO DO
PROCESSO



Estamos preparados para este novo desafio.  
Conte conosco! Solicite uma demonstração.
+55 (11) 3613-8735 | www.thomsonreuters.com.br 
mastersaf.relacionamento@thomsonreuters.com

Somos uma das empresas pioneiras na entrega de projetos SPED, participando desde 
o início do projeto-piloto com o Governo, que se iniciou em 2007 com os três grandes 
projetos: SPED Contábil, SPED Fiscal e NF-e, tendo também acrescentado posteriormente 
a EFD-Contribuições. Nossa profunda expertise sobre o SPED, adquirida ao longo de todos 
os projetos e grupos próprios de estudo e trabalho com clientes de diferentes segmentos, 
permite-nos oferecer e aprimorar soluções que melhor atendam às necessidades das 
empresas na entrega de suas obrigações acessórias nas três esferas governamentais 
(federal, estadual e municipal), com total segurança, excelência e compliance.

NOSSA EXPERTISE


