O seu treinador
na hora de colocar
o time em campo
ONESOURCE Workflow Manager
é uma poderosa solução tática para
unificar seus processos, monitorar seu
departamento e gerenciar seus prazos
fiscais, impulsionando o seu time
para os melhores resultados.

ONESOURCE Calendar

ONESOURCE Workflow Manager
é uma solução on-line que
auxilia no gerenciamento do seu
departamento e direcionamento
dos processos fiscais e de
compliance, abrangendo gestão
de documentos e melhorando
o controle operacional com
mais eficiência.
UNIFICAÇÃO
Todos os processos e documentos
em um só lugar.

FILEROOM

GESTÃO EFICIENTE
Relatórios e dashboards que permitem
análises precisas em tempo real.
ACESSO WEB
Acesse com segurança a partir de qualquer
lugar e a qualquer momento.
VISIBILIDADE
Monitore todas as tarefas e atividades
do seu departamento fiscal.

ENTITY
MANAGER

ONESOURCE
CORPORATE SOLUTIONS

ONESOURCE Workflow Manager fornece a visibilidade
necessária dos status dos processos, permitindo-lhe
tomar decisões mais estratégicas e reduzir riscos.
Tenha a automação inteligente de tarefas através
de um potente mecanismo de fluxo de trabalho,
recursos de controle e relatórios que ajudam a garantir
a conclusão do projeto em tempo hábil, e tudo
totalmente configurável para atender às necessidades
específicas de seu departamento fiscal e com
acesso remoto seguro a partir de qualquer lugar, em
qualquer momento. ONESOURCE Workflow Manager
é integrável com componentes que lhe dão controle
de suas operações e processos fiscais, incluindo
ONESOURCE Calendar, FileRoom e Entity Manager.

Com ONESOURCE Workflow
Manager você entra em campo
pra vencer.

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

Conteúdo global atualizado
pela Thomson Reuters
ONESOURCE Calendar fornece conteúdo robusto
disponível por região geográfica para garantir que
você tenha acesso às informações que precisa. 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.
Conteúdo disponível para as regiões: América do Norte,
América do Sul e América Central; Europa, Oriente
Médio e África (EMEA); e Pacífico Asiático (APAC).

FILEROOM
Encontrar as informações e documentos que você
precisa nunca foi tão fácil. A ferramenta FileRoom
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, permitindo
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 permite o acesso remoto, 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.

Visualize o histórico
detalhado das ações
executadas com um
mesmo documento.

Acompanhe em tempo real
as informações atualizadas
minuto a minuto dos status
dos documentos.

Tenha controle total,
restringindo ações e funções
por grupo de usuários, pastas
ou até mesmo documentos
específicos.

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

Encontre os documentos com
mais agilidade utilizando
campos de busca, índice e
palavras-chaves.

Reduza os custos
operacionais eliminando
arquivos em papel e espaços
de armazenamentos.

Dê um chute na papelada
e marque um golaço com
a nossa solução digital de
alta performance.

ENTITY
MANAGER
Transforme a sua empresa
em um time campeão.
O recurso Entity Manager do ONESOURCE Workflow
Manager permite gerenciar e armazenar um banco de
dados centralizado com 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. Crie campos de dados
personalizados para qualquer informação adicional,
e campos de filtros de busca que possibilitam que
você encontre rapidamente a informação sobre a
empresa que necessita.

A maior visibilidade das várias divisões, filiais
e parcerias da empresa melhora o planejamento de
negócios e auxilia 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 ajuda
a reduzir os riscos, uma vez que 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
A Thomson Reuters tem uma longa jornada
marcada pelo comprometimento com a
veracidade das informações que compartilha com
seus clientes. Nossas políticas e padrões estão
alinhados com o padrão internacional ISO/IEC.
Desenvolvemos nossos padrões primariamente
para atender a um conjunto de melhores práticas
em segurança da informação. Apresentamos
soluções como a referência de fato para identificar
os controles necessários para garantir a
confidencialidade, integridade e disponibilidade
de sistemas de informações comerciais
e financeiras. Nosso compromisso com um
ambiente operacional seguro é demonstrado
pelo nosso programa de certificação contínuo
dos sistemas de gerenciamento de segurança
de informação dos nossos centros de dados
estratégicos (ISMS) para ISO 27001 e ISO 9001.
Com os termos adequados de não divulgação,
a Thomson Reuters também pode fornecer
relatórios SSAE 16 / ISAE 3402 para nossos
centros de dados estratégicos globais.

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 voltada 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
Configuração fácil e rápida. Facilidade na
implementação. Ferramenta 100% configurável
e de fácil manutenção. Automatização simples
de processos manuais.

Tenha todas as respostas
em apenas uma solução.

GESTÃO
Visibilidade sem precedentes
sobre processos tributários e
padronização entre entidades
e jurisdições.

DADOS
Todos os dados fiscais
relacionados organizados,
acessíveis e protegidos com
segurança.

ONESOURCE
CORPORATE SOLUTIONS
WORKFLOW • SOFTWARE • DATA MANAGEMENT • RESEARCH
Soluções globais

UNIFICAÇÃO
Todos os processos
e documentação em
um só lugar.

CONTROLE
Maior transparência e
rastreamento das atividades
críticas, relatório, dashboards
e cumprimento de impostos.

AUDITORIA
Otimize o fechamento
financeiro. Rápido
atendimento para
solicitações internas e
externas de informações
com acesso a dados em toda
a estrutura organizacional.

PLANEJAMENTO
Relatórios em tempo real
com dados de análise
precisos, permitindo
um melhor planejamento
estratégico e maior foco
em atividades analíticas.

Diferente de uma ferramenta regulatória,
os componentes do ONESOURCE Workflow Manager
estão interligados e permitem otimizar o processo
fiscal. Transforme sua gestão tributária em uma
gestão tributária de destaque.

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.

Sabe o que um
Taxologist faz? Faz a
diferença com tecnologia
e conhecimento tributário.

Transforme sua gestão tributária
em uma gestão campeã.
ONESOURCE Workflow Manager,
técnica e soluções para uma
equipe com sede de vencer.

thomsonreuters.com.br

