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ONESOURCE WorkFlow Manager é uma 
solução on-line de alto desempenho 
que ajuda a gerenciar seu departamento 
e direcionar os processos fiscais e de 
compliance. Esta solução que abrange 
projetos e gestão de documentos melhora 
o controle operacional com eficiência. 
ONESOURCE WorkFlow Manager fornece 
a visibilidade necessária do status do 
projeto, permitindo-lhe tomar decisões 
mais estratégicas e reduzir riscos.

ONESOURCE WorkFlow Manager fornece 
automação inteligente de tarefas através 
de um potente mecanismo de fluxo de 
trabalho. Recursos de controle e relatórios 

ajudam a garantir a conclusão do projeto 
em tempo hábil. Esta solução é totalmente 
configurável para atender às necessidades 
específicas de seu departamento fiscal. 
ONESOURCE WorkFlow Manager fornece 
acesso remoto seguro a partir de qualquer 
lugar a qualquer momento.

ONESOURCE WorkFlow Manager é 
integrado com poderosos componentes 
que lhe dão controle de suas operações e 
processos fiscais, incluindo ONESOURCE 
Calendar, FileRoom e Entity Manager. 
Estes componentes estão interligados e 
permitem otimizar o processo fiscal.

ONESOURCE Calendar permite gerenciar, 
publicar e controlar todos os seus prazos 
externos e internos, acessando-os através 
da internet. ONESOURCE Calendar 
fornece um único banco de dados de 
vários anos fiscais, prazos, pagamentos, 
extensões, arquivamentos e projetos.

Visualizações personalizadas e recursos 
de relatórios permitem determinar 
rapidamente o status de itens 
inadimplentes, além de chamar a atenção 
para itens que precisam de sua revisão 
imediata. Notificações de lembretes de 
evento ajudam a cumprir seus prazos.

AFINE SEUS 
PROCESSOS

ONESOURCE 
CALENDAR
AUTOMATIZE O MONITORAMENTO 
E RASTREAMENTO DE PRAZOS 
RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES FISCAIS
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FILEROOM
REDUÇÃO DE PAPEL NO ESCRITÓRIO

ENTITY MANAGER
CENTRALIZE O GERENCIAMENTO  
DE SUAS EMPRESAS 

Encontrar as informações e documentos 
que você precisa nunca foi tão fácil. A 
ferramenta FileRoom do ONESOURCE 
WorkFlow Manager ajudará você a 
melhorar a eficiência no gerenciamento 
de documentos enquanto reduz custos e o 
tempo gasto nos processos. 

FileRoom oferece a possibilidade de 
gerenciar e alocar todos os documentos 
de forma on-line em um banco de dados 
central. Este componente permite que o 
usuário se organize, edite e armazene com 
segurança os documentos, o que melhora 
a comunicação da organização através da 
eficiência em compartilhar, direcionar e 
revisar arquivos. FileRoom oferece acesso 
a qualquer hora  e em qualquer lugar, para 
que o usuário possa facilmente controlar 
e monitorar o trabalho no escritório, em 
casa, ou na estrada.

FileRoom também permite que você: 

•	 Personalize  pastas, estruturas de 
índice e relatórios para que os arquivos 
sejam facilmente alocados; 

•	 Veja em tempo real informações 
atualizadas minuto a minuto dos status 
dos documentos; 

•	 Rapidamente encontre os documentos 
que precisa utilizando campos de 
busca/índice e palavras-chaves; 

•	 Visualize o histórico detalhado das 
ações executadas com um mesmo 
documento; 

•	 Reduza os custos operacionais 
eliminando arquivos em papel, 
taxas de armazenamento, upload do 
documento, e tarefas administrativas 
manuais; 

•	 Restrinja as visualizações, anotações, 
edições e outras funções por grupo 
de usuários, pastas ou até mesmo 
documentos específicos – por exemplo, 
por tipo de documento.

O recurso Entity Manager do ONESOURCE 
WorkFlow Manager permite gerenciar 
e armazenar um banco de dados 
centralizado das informações das 
empresas, permitindo que você capture e 
gerencie todos os detalhes de seus dados 
corporativos, incluindo proprietários, 
contatos, localização geográfica, números 
de identificação fiscal, transações entre 
empresas, e muito mais. Entity Manager 
também permite a criação de campos 
de dados personalizados para qualquer 
informação adicional. Exibição em árvore 
e campos de filtros de busca possibilitam 
que você rapidamente encontre a 
informação sobre a empresa que necessita. 

Maior visibilidade das várias divisões, 
filiais e parcerias da empresa, melhorará 
o planejamento de negócios e auxiliará 
nas tomadas de decisões com mais 
informações. Entity Manager possui a 
funcionalidade de gráficos OrgPlus®, 
além do mapeamento e da árvore de 
exibição padrão. Esta funcionalidade 
permite produzir facilmente gráficos 
personalizados e visualizar sua 
organização de forma mais clara.

Além da ampla gama de controles gráficos 
em tela, os mapeamentos profissionais 
permitem imprimir e exportar para 
vários formatos (Microsoft Office Excel, 
PowerPoint, PDF, e “gadgets”) permitindo 
que você compartilhe rapidamente 
informações com colegas e utilize em 
apresentações.

Entity Manager irá ajudá-lo a reduzir 
os riscos econômicos. Como os 
dados corporativos são armazenados 
centralmente, você pode facilmente 
encontrar a informação que precisa. O 
acesso aos dados da empresa pode ser 
controlado por grupos e por áreas (tais 
como serviços bancários, membros do 
conselho e registros fiscais), para garantir 
que seus dados não sejam comprometidos.

SEGURANÇA
Você pode ter certeza de que suas 
informações estão no local mais seguro 
possível. Construído com recursos 
seguros de backup automático, possui 
capacidade de proteger contra dados 
perdidos ou corrompidos. O sistema 
usa uma sofisticada tecnologia de rede 
e de segurança do centro de dados 
para proteger todas suas informações e 
documentos. 

CONTROLES SEM 
PRECEDENTES

ONESOURCE WorkFlow Manager 
fornece acesso a pastas, fluxo de 
trabalho e documentos que serão 
definidos e configurados durante a sua 
implementação. A nossa abordagem à 
segurança detalhada permite que você 
decida o nível de acesso apropriado para 
cada membro da equipe e lhe dá a opção 
de bloquear documentos confidenciais. 
Além disso, uma auditoria completa 
é mantida por toda a atividade de 
documentos e workflow.

ONESOURCE WorkFlow Manager garantirá 
melhor visibilidade, controle e eficiência 
que você precisa para gerir efetivamente os 
seus processos fiscais e reduzir o risco em 
um ambiente com constantes mudanças.

Contate-nos hoje para mais 
informações sobre esta solução 
inovadora.

ONESOURCE Calendar fornece conteúdo 
robusto disponível por região geográfica, 
para garantir que você tenha acesso 
às informações que precisa. As regiões 
disponíveis são: América do Norte; 
América do Sul e América Central; 
Europa, Oriente Médio e África (EMEA); 
e Pacífico Asiático (APAC). Além do 
conteúdo pré-preenchido, ONESOURCE 

Calendar oferece a capacidade de inserir 
informações e datas personalizadas.

O conteúdo pré-preenchido para 
arquivamentos estatutários inclui nomes, 
endereços e datas de vencimento de 
diversos impostos do país englobando as 
esferas federal, estadual e municipal.

EVENTOS FISCAIS  
PRÉ-PREENCHIDOS
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SOLUÇÕES GLOBAIS
Não importa onde você negocia, uma perspectiva global é 
fundamental para alcançar o sucesso.

É por isso que a Thomson Reuters tem foco no 
desenvolvimento de serviços e softwares fiscais que 
funcionam em todo o mundo, e permitem aos clientes manter 
o atendimento preciso e transparente com as leis fiscais 
internacionais cada vez mais complexas.

 
 

SOLUÇÕES LOCAIS 
 
ONESOURCE da Thomson Reuters fornece os recursos locais 
e experiência que você precisa para gerenciar seus impostos 
em vários países no mundo todo - e continuamos a expandir. 

Conectando diferentes línguas , moedas e lacunas de 
regulamentação, as nossas soluções e softwares locais podem 
ajudá-lo a interagir com as exigências fiscais e práticas 
contábeis específicas de sua localidade.
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AFINAÇÃO É UM 
TRABALHO QUE 
EXIGE MUITO MAIS 
QUE OUVIDO, EXIGE 
SENSIBILIDADE E 
SINTONIA
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