CHECKPOINTTM
CORPORATE
RESULTADOS DE PESQUISA
MAIS PRECISOS E ÁGEIS

Facilita o dia a dia dos profissionais das
áreas tributária, contábil, trabalhista,
previdenciária e societária, com ferramentas
exclusivas, recursos de personalização e
sistemas de pesquisas que deixarão a sua
busca muito mais rápida e assertiva.

Recebimento
de alertas

Assinatura
on-line

(por documentos e temas)

Primeira Hora: todas
as manhãs, acesso às
atualizações diárias

Baixo investimento
ﬁnanceiro

Participação em
seminários on-line

Recebimento de
resenhas diárias

Acesso fácil a
perguntas e respostas

Acesso seguro
e remoto

A SOLUÇÃO ATUA COMO UM BANCO
DE CONTEÚDOS, FORNECENDO SUPORTE
COMPLETO NAS ÁREAS DE:

Contabilidade
e auditoria

Societária e
empresarial

Fiscal

Trabalhista e
previdenciária

CONTEMPLA A SOLUÇÃO
CHECKPOINT CORPORATE
TM

CHECKPOINT

SISTEMAS DE TAREFAS

TM

Apresenta conteúdos de legislação,
jurisprudência, roteiros, comentários,
artigos e setores, permitindo
personalização da página inicial,
busca por termos, programação
de alertas e conteúdo relacionado.

Gestão diária das mudanças na legislação,
auxiliando nas adequações necessárias
e na criação de ﬂuxo de trabalho, para
a definição de tarefas, atribuições
de responsabilidades aos usuários
cadastrados, e análise de impactos.

ISS TOTAL

DECISÕES

Produto desenvolvido para empresas
tomadoras e/ou prestadoras de serviços,
reunindo informações legislativas no âmbito
municipal, com informações relacionadas a
vencimentos das obrigações, recolhimentos
dos tributos, alíquotas de ISS por
município atreladas ao código LC 157/2017,
comparação dos códigos da LC x Municípios,
regras de retenção e muito mais.

Área de acompanhamento
jurisprudencial, doutrinas, súmulas,
boletins, entre outros. Acervo com
mais de 90 órgãos julgadores e com
destaque para o CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais),
TIT (Tribunal de Impostos e Taxas),
STF e STJ.

+ de
7.000
ROTEIROS

+ de
3.500
ARTIGOS

+ de
60.000
DECISÕES
ADM/RFB

+ de
130.000
ATOS
LEGAIS

POR QUE CHECKPOINT?

1.
Credibilidade
e segurança
Legislação, jurisprudência,
roteiros, comentários, artigos e
tabelas reunidos na plataforma
global Thomson Reuters, usada
há mais de uma década com
sucesso nos EUA.

2.
Abrangência
Conteúdo FISCOSOFT acessado
por sistemas de pesquisa que
trazem resultados mais precisos
e rápidos, sem precisar consultar
diversas fontes.

3.
Funcionalidades
Funcionalidades e ferramentas
exclusivas que facilitam o dia a
dia dos profissionais para que
possam se concentrar em outras
atividades.

QUANTO MAIS VOCÊ BUSCA,
MAIS ULTRAPASSA AS FRONTEIRAS
DO CONHECIMENTO.
+55 11 3613-8735
mastersaf.relacionamento@thomsonreuters.com

