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Estou muito contente com o desempenho dos
sistemas da Netspeed e recomendo a quem possa
interessar. Grato pela parceria duradoura de agora
em diante. Sempre Netspeed.
Ney de Oliveira Flores
Central Contábil | Santana, BA

Sistema com um custo baixo, apresenta recursos
que não são encontrados nos sistemas que utilizei,
além dos layouts dos relatórios serem primorosos.
Ronaldo Costa
RR Assessoria e Planejamento Contábil | Rio de janeiro, RJ

Missão
Além de produtos, produzimos ideias
que melhoram a vida de nossos clientes
e todas as pessoas ao nosso redor.

A História
da Netspeed
No ano 2000, Rogério Martins, atualmente Diretor Administrativo,
inaugura a matriz da Netspeed em São José do Rio Preto, São Paulo,
juntamente com seu sócio Ederson Araujo de Souza, hoje Diretor
Técnico. Inicia-se, então, uma parceria que rapidamente transformou-se
em uma grande equipe.

Visão
Ser referência em empresa tecnológica,
oferecendo soluções inovadoras e
conteúdos relevantes para as empresas.

Valores
 Inteligência tecnológica;
 Soluções criativas;
 Empreendedorismo;
 Responsabilidade social;
 Evolução proﬁssional e pessoal.

Localizada no interior de São Paulo, a Netspeed conquistou não só a
capital, mas também se faz presente em todos os estados brasileiros.
Sua essência continua a mesma: dedicação ao trabalho, ótimo
relacionamento com seus colaboradores e clientes, buscando
sempre oferecer o melhor e, por consequência, apresenta-se,
atualmente, como uma das melhores opções para aquelas empresas
que buscam realizar uma gestão contábil realmente proﬁssional
e de qualidade.

Inove sua contabilidade
Invista em produtividade
Temos sistemas essenciais para todas as
tarefas de um Escritório Contábil.

Lançamentos
Módulos para lançamentos e registros de todos os modelos de documentos ﬁscais
como NF-e, NFC-e, NFS-e, ECF, CF-e/SAT, CT-e, CT-e OS, dentre outros, seja de
operações de entrada, saída ou prestação. Também oferece módulos para escrituração
e controle de Livro Caixa e Bancos, Controle de Estoque, Livro de Movimentação de
Combustível e Registro de Inventário. O Sistema possui, ainda, módulo para auditar
lançamentos, excluir e alterar vários lançamentos de uma única vez, controlar
duplicatas, lançamento de receitas com atividade imobiliárias e receitas não
operacionais.

Impostos
Apuração automática de todos os impostos como IRPJ, Adicional de IR, CSLL, PIS,
COFINS, IPI, Simples Nacional, ICMS Normal ou antecipado, ICMS-ST normal ou
antecipado, ISS, FCP, FCP-ST, diferencial de alíquota, RET e PMCMV. Opção para
visualização minuciosa dos impostos apurados, com detalhes da base de cálculo,
alíquotas, compensações, retenções, créditos, saldocredor, saldo devedor acumulado,
entre outros.

Integrações e Importações

Otimize seu tempo
na hora de fazer sua
Escrituração Fiscal

Integrado com: Sintegra, DCTF, DMED, SINCO, DIMOB, DESTDA, EFD ICMS/IPI,
EFD Contribuições, EFD REINF, Sistemas das Secretarias Estaduais da Fazenda,
Contabilidade Netspeed, NetCRM, NetManifest, NetNF-e, NetNFC-e, NetCT-e,
NetBox, entre outros. O sistema importa dados e escritura documentos ﬁscais a
partir de arquivos XML de NF-e, CT-e, NFC-e, NFS-e, arquivo Sintegra, arquivo
TDM (operações ECF), arquivo SAT (operações CF-e), arquivo de Prest. de Serviço
Comunicação e Telecomunicação e a partir do arquivo EFD ICMS/IPI (Entrada,
Saídas, CT-e, ECF, Inventário, LMC).

Relatórios

Automações

ICMS/ICMS-ST

Todos os Livros Fiscais (Entrada,
Saída, Apuração ICMS, entre
outros), Relações de Conferência
por Documento ou por Produto,
Faturamento, DARF, Guia de ICMS,
entre outros.

Preenchimento Automático do
PGDAS-D e DEFIS, Importação
de dados do Cartão do CNPJ
para cadastro de empresas e
fornecedores/clientes.

Lançamento de Ajuste por Produto
ou por Documento, Apuração mensal
automática, relatórios de conferência,
interação EFD ICMS/IPI.

Cálculos
Possibilidade de cálculos para diferentes tipos de contrato de trabalho como
Mensalista, Horista, Diarista, Aulista, Comissionista, Estagiário e Tarefeiro. Cálculos
automáticos de Funcionários e domésticos sendo eles de Salários, Adiantamentos,
13° Salário, Pró-labores, Adicionais (Noturno/Insalubridade/Periculosidade), DSR,
Salário Família, Pensão alimentícia, Prêmios Sindicais (PTS, Anuênio, Gratiﬁcação,
Produtividade, Quebra de Caixa), Férias, Rescisão Normal e Complementar, Licença
Maternidade, INSS, FGTS, IRRF, entre outros.

Integrações
Integrado com SEFIP, GRRF, CAGED, RAIS, DIRF, MANAD, Homolognet e também
com a Conectividade Social por meio da criação do arquivo para Cadastro do NIS,
com o Empregador Web por meio do arquivo de solicitação do Seguro Desemprego,
além de diferentes Bancos como Brasil, Bradesco, Itaú, fazendo uso do arquivo de
Remessa de Pagamento. Integração com o NetCRM, NetPonto, Contabilidade
Netspeed, e outros Sistemas de Ponto. Módulos para a gestão completa dos eventos
do eSocial

Relatórios

Seu Departamento
Pessoal sempre em dia
com as Leis Trabalhistas

Apresenta mais de 200 relatórios, tais como Folha de Pagamento Completa ou
Sintética incluindo ainda um resumo de todas as obrigações e uma lista de totais
por eventos, Recibo de Pagamento com diferentes modelos, Férias (Recibo e Aviso),
Rescisão de Contrato (Termo e Aviso), Contrato de Trabalho com diferentes modelos,
Atestados, Recibos (Entrega EPI, Vale Transporte, Cesta Básica), Quadro de Horários,
Folha de Ponto, Advertência e Suspensão, Ficha Financeira, Etiqueta para CTPS,
Relação de Funcionários Personalizadas, entre outros.

Rateio

Eventos

Aulistas/Tarefeiros

Módulo para alocações de
funcionários nas Obras ou
Tomadores. Rateio automático
dos rendimentos de acordo com
o período trabalhado em cada
Obra ou Tomador.

Completo e versátil cadastro
de eventos com diversas
opções para conﬁgurações
de base de cálculo.

Módulos especíﬁcos para a
conﬁguração dos percentuais e
valores dos eventos, bem como
o lançamento das aulas ministradas
e tarefas realizadas.

Lançamentos
No módulo para lançamentos contábeis é possível incluir, alterar, excluir e visualizar
lançamentos realizados mensalmente ou anualmente, visualizando a todo tempo o
saldo atual dos ativos e passivos, receitas e despesas, e uma prévia do resultado ﬁnal
do período. É possível ainda acessar os módulos de cadastro de históricos, plano de
contas, livro razão, balancete, pesquisa de saldos por conta, sem sair do módulo de
lançamentos contábeis. Há também módulos para lançamento da Conciliação Bancária,
LALUR, DMPL, entre outros.

Cálculos Automáticos
Abertura: Transferindo saldos de um exercício para o outro. Encerramento: Das
contas de receitas e despesas, gerando o resultado e apurando os impostos.
Distribuição de Lucro de acordo com as conﬁgurações previamente estabelecidas.
Depreciação: De bens, gerando os lançamentos contábeis de acordo com seu
cadastro. E, ainda, cálculo de amortizações, auditoria de lançamentos e apuração
do CMV/RCM.

Relatórios

Tome Melhores Decisões
com o conhecimento de
toda Contabilidade

Além dos livros e demonstrações contábeis comuns como Balanço, Balancete,
Demonstrativo Partidário de Receitas e Despesas, Razão, DRE, Diário, Livro Lalur,
o sistema possui demonstrações ﬁnanceiras e contábeis como DLPA, DMPL, DFC
DVA, Análise Vertical e Horizontal (Balanço e DRE) e Análise Comparativa
(Balanço e DRE). O sistema também conta com uma completa demonstração
dos índices ﬁnanceiros como liquidez, Estrutura de Ativo e Passivo,Capital de Giro,
Endividamento, Rentabilidade e Independência Financeira.

Centro de Custo

Integrações

Importação

Completa gestão com recursos para
indicar o centro de custo a cada
lançamento e relatórios para auxiliar
a tomada de decisão como
Balancete e Razão.

Integrado com os sistemas Folha
de Pagamento, Escrita Fiscal e
NetCRM da Netspeed, bem como
com sistemas governamentais
Manad, Fcont, Sinco, Sped
Contábil e Sped ECF.

O sistema possui módulo para
importação de arquivo de Extrato
Bancário no padrão OFX, gerando
automaticamente os lançamentos
contábeis de acordo com as
conﬁgurações realizadas.

Contas a Pagar e Contas a Receber
O sistema oferece um completo gestor de contas a pagar e receber,
com módulos para cadastro destas contas, sejam elas mensais ou parceladas.
Fazendo uso do módulo Movimento, para aquelas contas previamente
cadastradas, será possível gerar mensalmente os valores a receber e a pagar.
Será possível, ainda, lançar o movimento a receber e a pagar que são variáveis.

Fluxo de Caixa e Banco
Todas as movimentações de entrada, saída, crédito e débito
são controladas pelos módulos de Fluxo de Caixa e Banco.
Por meio deles, será possível além de registrar todas as devidas
operações, baixar o movimento a receber ou a pagar de forma
total ou parcial.

Relatórios

Conte com um Maior
Controle Administrativo
em seu Escritório

O Sistema conta com Relatórios de Contas a Pagar e Receber, Fluxo de Caixa
Sintético ou Analítico, Movimento Bancário, Boletos Bancários de diversos bancos,
Balancete Mensal, Resumo de Totais por Históricos, Posição de Débito por Cliente,
Requisição ou Recibo com Logotipo da Empresa, Carta de Cobrança, Declaração de
Quitação Anual, entre outros.

Orçamentos

Contratos

Remessa / Retorno

Módulos para gestão de orçamentos
por meio do cadastro de tabelas,
lançamento e impressão, além do
relatório gerencial que exibe a situação
do orçamento.

Módulo para impressão dos contratos
de prestação de serviço entre o escritório
de contabilidade e a empresa, bem como
a impressão do relatório auxiliar para
posicionar a situação de cada contrato.

Geração de arquivos de remessa de
boleto bancário de diferentes bancos,
bem como a baixa dos boletos pelo
arquivo de retorno.

Cálculos de Impostos em Atraso
Para todos os tributos federais como PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI, REFIS, PAES,
IRRF, ITR além do INSS e FGTS, calculando juros, multa e correção monetária desde
1964. Todos os cálculos realizados podem ser gravados, com possibilidade de
impressão dos DARFs e GPS, além de relatório gerencial demonstrando o total
a ser pago de juros e multa. E, ainda, com estes impostos gravados, será possível
recalculá-los para uma nova data de pagamento, evitando-se, assim, recarga de
trabalho com o preenchimento de informações exigidas.

Cálculos de Impostos no Prazo
Para todos os tributos federais como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, Simples Nacional,
Carnê Leão, IPI, IRRF, levando-se em conta a atividade da empresa e calculando
de acordo com a legislação do período. O Cálculo se dará a partir do lançamento
do faturamento da empresa, seja ele operacional, ou, ainda, não operacional.
A partir do cálculo realizado, será possível imprimir os DARFs, bem como
relatórios gerenciais, impostos mensais, trimestrais e anuais. Quando necessário,
será possível realizar o preenchimento manual de DARFs e também sua impressão.

Relatórios

Todos seus Tributos
Calculados de maneira
inteligente e automática

Resumo de Impostos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, Posição de
Receita Anual, Relação e Declaração de Faturamento, Informe de Rendimentos,
Pedido de Restituição e de Retiﬁcação de DARF (REDARF), Declaração de
Compensação, Gráﬁcos de Faturamento x Impostos, Recibo de Pró-Labore
e de RPA, Contas Correntes de Tributos Pagos e não Pagos, Impressão de Guia
de GPS, seja para empresa ou contribuinte individual.

Integrações

Automações

Atualização

Integrado com o sistema da
Receita Federal DCTF. Além
da integração com o NetCRM.

Preenchimento automático
do PGDAS-D e importação
de dados do cartão do CNPJ
para o cadastro de empresas.

Atualização Monetária de
valores de qualquer época
utilizando diversos
índices para cálculo.

Gestão de Documentos
Por meio dos módulos de Lançamento de Protocolo e Relatórios Gerenciais,
será possível obter total controle sobre o ﬂuxo de documentos que entram
e saem do escritório, com informações de quem entregou e quem recebeu,
se o documento foi devolvido, se foi pago ou arquivado. O sistema possui,
ainda, um módulo para pesquisa de protocolos, com possibilidade de utilização
de vários ﬁltros. Estes ﬁltros tornam a localização de protocolos muito rápida,
facilitando identiﬁcar o cliente ou um documento, por exemplo.

Gestão de Ordem de Serviços
O Sistema oferece módulos de lançamento de ordem de serviço e
relatórios gerenciais, onde é possível obter total controle das ordens de
serviços, informando os processos que deverão ser realizados em cada uma
delas, controlar, ainda, o que já foi e por quem foi realizada, análise de quais
Ordens de Serviço estão pendentes e, ainda, uma posição das Ordens de
Serviço por cliente.

Relatórios

Protocole seus
Documentos de Entrada
e Saída, sem demora

Impressão do Protocolo e da Ordem de Serviço, sendo possível a customização do
Cabeçalho e Rodapé, Documentos Pendentes, Documentos Arquivados, Documentos
por Empresa, Documentos não Pagos, Documentos Retornados ou Devolvidos,
Protocolos por Empresa, Serviços Pendentes, Relação dos Processos de cada Ordem
de Serviço, entre outros. Todos os relatórios oferecem ﬁltros de Pesquisa por
Empresas, por Protocolo, por Período ou Documento.

Exclusão Avançada

Cabeçalho

Memorando

Módulo para exclusão de protocolos
ou ordem de serviços com diferentes
tipos de ﬁltros, realizando a exclusão
de vários lançamentos de uma única vez.

É possível conﬁgurar o cabeçalho
do Protocolo e da Ordem de
serviço, além de incluir o logo
de seu escritório para impressão.

Por meio deste módulo, será
possível documentar individualmente
todos os diálogos realizados com
clientes do escritório e também
entre os colaboradores.

A gestão conduz
o sucesso de sua empresa
Temos sistemas versáteis para o
gerenciamento de diversas Empresas.

Emissão de NF-e
A emissão da NF-e se dá a partir de um prático módulo de lançamento, veriﬁcando se as informações
tributárias estão de acordo com as regras da legislação, calcula os impostos como ICMS, ICMS-ST, PIS,
COFINS e IPI, faz o rateio do frete, despesas acessórias e seguro por produto, oferece interface para
incluir informações da declaração de importação, dados de entrega e cobrança, e através de um único
clique, realiza todo o processo de emissão como também impressão do DANFE. Este mesmo módulo
conta ainda com os recursos de busca e cancelamento de NF-e.

Gerenciamento por Lote
O módulo de gerenciamento por lote oferece um conjunto de ações voltadas às NF-e, sejam elas
emitidas ou não. Entre as funcionalidades, podem ser realizadas emissões de NF-e, envios de XML
e DANFE por e-mail, cancelamento e impressão deste, além da impressão de um rascunho para
aquelas NF-e ainda não emitidas. Conta, ainda, com recursos para ﬁltros e seleção dos lançamentos
que deverão receber estas ações

Controle de estoque
Oferece módulos para a gestão de saldo inicial, ajustes, compras e pedidos com atualização
automática de saldo, além da possibilidade de acompanhar simultaneamente o estoque diário.
Importação automática da nota ﬁscal eletrônica no módulo de compras, seja por XML
ou chave de acesso.

Relatórios
O Sistema oferece relatórios que são poderosas ferramentas para uma completa e eﬁciente gestão
administrativa. Os disponíveis são: Relação de NF-e com diferentes tipos de ﬁltros, Relação de
Faturamento por período, Posição de ICMS por período, Resumo de Vendas com ﬁltro dos produtos
mais vendidos, posição da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta e Produtos por NF-e.
Além disso, Ajuste de Estoque, Pedidos, Relação de Pedidos, Saldo Inicial e Estoque, Estoque
Mínimo, Contagem de Estoque, Extrato Diário de Estoque e Relação de Compras.

Pedido de Vendas

Integrações

Emissão de Boletos

Realiza o lançamento do pedido com
identiﬁcação do cliente, vendedor e inclusão
de produtos. Além disso, permite não só a
impressão do pedido como também o envio
destas informações para emissão da NF-e.

Junto ao módulo de exportação, é possível integrar este
sistema com a Escrita Fiscal Netspeed, além de gerar
ﬁsicamente os arquivos XML em uma pasta para a
integração com outros sistemas. Possui, ainda, integração
on-line com o Sistema de Armazenamento NetBox.

É possível emitir o boleto dos principais
bancos em parcelas ﬁxas ou variáveis,
adaptando-se, assim, à sua necessidade.

Gestão, Organização e
Emissão de NF-e em
um único sistema

Emissão de NFC-e / SAT
A emissão dos documentos ﬁscais NFC-e ou SAT pode ser realizada a partir de dois módulos diferentes.
O primeiro trata-se do Módulo de Vendas, no qual é possível lançar o documento ﬁscal de forma rápida,
identiﬁcando ou não o consumidor, incluindo os produtos, informando tipo, forma de pagamento e
presença do consumidor. A partir daí, o sistema realiza o cálculo dos impostos e totaliza os valores da
venda. Com um único clique, o sistema efetua todo o processo de emissão e, ainda, oferece opção
para impressão em equipamento comum ou térmico. Apresenta também funcionalidades voltadas
à pesquisa, ao cancelamento e ao envio por e-mail.

PDV
Este módulo de emissão foi desenvolvido especialmente para as atividades comerciais que possuem
caixa. Nele, é possível realizar rapidamente a inclusão dos produtos vendidos e emitir também o
documento ﬁscal. O acesso a todas as funções será feito por teclas de atalho. Quanto à inclusão
dos produtos, pode ser realizada por meio do leitor de código de barras, digitando diretamente código
EAN do produto ou, ainda, utilizando o recurso de pesquisa. Este módulo permite também identiﬁcar
o consumidor quando necessário, consultar preço, excluir item, alterar quantidade e informar desconto.

Controle de estoque
Oferece módulos para a gestão de saldo inicial, ajustes, compras e pedidos com atualização
automática de saldo, além da possibilidade de acompanhar simultaneamente o estoque
diário. Importação automática da nota ﬁscal eletrônica no módulo de compras,
seja por XML ou chave de acesso.

Relatórios
O Sistema oferece relatórios que são poderosas ferramentas para uma completa e eﬁciente gestão
administrativa e de controle de estoque. Estes são os relatórios oferecidos: Relação de Vendas
Geral, por Vendedor ou por Forma de Pagamento, Posição de ICMS por Vendas, Faturamento,
Produtos por Vendas, Resumo de Vendas por Produtos, Clientes ou Vendedores, Posição Diária
e Periódica de Caixa. Além disso, Ajuste de Estoque, Pedidos, Relação de Pedidos, Saldo Inicial e
Estoque, Estoque Mínimo, Contagem de Estoque, Extrato Diário de Estoque e Relação de Compras.

Recursos

Integrações

Pedido de Vendas

Oferece recursos para Inutilizar
numeração, enviar e-mail com o
XML e o PDF do DANFE ou do
CF-e/SAT..

Junto ao módulo de exportação, é possível integrar este
sistema com a Escrita Fiscal Netspeed, além de gerar
ﬁsicamente os arquivos XML em uma pasta para a
integração com outros sistemas. Possui, ainda, integração
on-line com o Sistema de Armazenamento NetBOX.

Realiza o lançamento do pedido com
identiﬁcação do cliente, vendedor, mesa
e inclusão de produtos. Além disso, permite
não só a impessão do pedido como também
o envio destas informações para emissão
da NFC-e ou CF-e/SAT

Realize vendas e Emita
sua NFC-e de maneira
muito fácil e rápida

Emissão de Ct-e / Ct-e OS
A emissão do CT-e se dá a partir de um prático módulo de lançamento, onde é
veriﬁca se as informações tributárias estão de acordo com as regras da legislação,
calcula ICMS, permitindo a inclusão de um ou mais componentes do serviço. Está
preparado para realizar a emissão das modalidades de conhecimento de transporte
rodoviário, aquaviário e aeroviário, e, através de um único clique, realiza todo o
processo de emissão como também impressão do DACTE. Este mesmo módulo
de lançamento ainda conta com recursos de ﬁltro para busca e cancelamento de CT-e.

Gerenciamento por Lote
O módulo de gerenciamento por lote oferece um conjunto de ações para vários CT-e
lançados, sejam eles emitidos ou não. Poderão ser realizadas emissões de CT-e,
envios de XML e DACTE por e-mail, cancelamentos além de sua impressão.
Este módulo conta ainda com recursos para ﬁltros e seleção dos lançamentos que
deverão receber estas ações.

Relatórios
O Sistema oferece relatórios que são poderosas ferramentas para uma completa e
eﬁciente gestão administrativa. Os relatórios disponíveis são: Relação de CT-e com
diferentes tipos de ﬁltros, Relação de Faturamento por período, Posição de ICMS
por período, Resumo da Prestação de Serviço, Posição de Destinos por Município,
Gráﬁco de Faturamento e de Destino por Município. O sistema possui, ainda,
relatórios de relações cadastrais de clientes, fornecedores, transportadoras,
produtos, entre outros.

Integrações

Importações

Recursos

Junto ao módulo de exportação, será
possível integrar este sistema com a
Escrita Fiscal Netspeed, além de gerar
ﬁsicamente os XML em uma pasta
para a integração com outros sistemas.
Possui, ainda, integração on-line com o
Sistema de Armazenamento NetBox.

O Sistema realiza Importação de
Cadastros de Clientes, Motoristas e
Veículos, a partir do XML dos CT-e
emitidos junto a outros sistemas, bem
como do TXT de exportação gerado
pelo emissor gratuito.

Oferece módulos para Inutilizar
Numeração, enviar XML e DANFE
por e-mail, lançar e imprimir Minuta
de Transporte, gerenciar e imprimir
boletos bancários.

O melhor caminho para
Emitir CT-e rodoviário,
aquaviário ou aeroviário

Destinatários
O Sistema realiza a gestão e a manifestação dos documentos ﬁscais de várias
empresas, assim, por meio do módulo de Cadastro de Destinatários, é possível
incluir todas as pessoas jurídicas em que serão realizados os processos e a gestão
de manifestação dos documentos ﬁscais. Neste mesmo módulo, é possível também
realizar a importação de dados da PJ diretamente do site da receita, bem como
vincular o certiﬁcado digital que deverá ser utilizado pelo sistema nos processos
de consulta, manifestação e download do XML.

Manifestação de NF-e
É possível gerenciar todo o processo de manifestação do destinatário de uma
Nota Fiscal eletrônica, trazendo segurança e garantindo que não ocorram
operações ﬁscais. Realiza os eventos de Ciência da Emissão, Conﬁrmação da
Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não realizada. Além disso,
é possível realizar o download do XML da NF-e manifestada. O módulo de
manifestação conta ainda com diferentes tipos de ﬁltros, além de acesso aos
relatórios gerenciais de relação de NF-e manifestadas e a manifestar.

Integrações
No módulo Exportar, é possível realizar integração on-line com o sistema Escrita
Fiscal Netspeed, exportando, assim, todos os XML das NF-e manifestadas e realizadas
o download. Com isso, não será necessário escriturar manualmente estes documentos
ﬁscais de entrada. Este módulo oferece ainda possibilidade para salvar os XML em
uma pasta de sua escolha, permitindo a integração com outros Sistemas. Oferece
também integração exclusiva e on-line com o sistema de Armazenamento NetBox.

Consulta Automática

Usuários

DANFE

O sistema oferece recurso para
realização de consultas automáticas
e periódicas que coletam todas
as NF-e e Ct-e que precisam ser
manifestados, sem a necessidade
de abrir o sistema.

Todo o acesso ao sistema é controlado
por usuários, com opção de conﬁguração
para determinar o direito de acesso e uso
junto a cada módulo do sistema.

O sistema oferece recursos para
impressão do DANFE da NF-e
manifestada e também o envio do
XML e PDF por e-mail.

Manifeste suas Notas
Fiscais eletrônicas
de forma eﬁciente

Jornada de Trabalho
Por meio deste sistema, será possível cadastrar jornadas
semanais ou variáveis, deﬁnir a quantidade de minutos de
tolerância, conﬁgurar os percentuais para horas extras e
adicional noturno, além de outras conﬁgurações.
Controle de até 8 marcações diárias, realizando importação
de arquivos AFD extraídos através da porta ﬁscal dos novos
equipamentos baseados na portaria 1510 do MTE, bem como
arquivos textos de equipamentos anteriores a esta portaria.

Apontamento
O sistema conta com um módulo de Espelho em uma interface que permite a
fácil identiﬁcação dos dias de folga, feriados, afastamentos e faltas. Recursos de
inclusão e desconsideração de marcações com suas respectivas justiﬁcativas de
acordo com as novas regras estabelecidas pela portaria 1510 do MTE. Inclusão
de abonos parciais ou totais. Opção de movimentação de possíveis marcações
realizadas pelo colaborador, sejam elas por falta ou marcações indevidas. Além
disso, possui opções para impressão do Espelho e da solicitação de justiﬁcativas.

Relatórios
Para a completa gestão de ponto eletrônico, o sistema possui Relatórios de Espelho
de Ponto Eletrônico, Cartão de Ponto, Solicitação de Justiﬁcativa, Síntese Periódica
de Ponto por Funcionário, Análise de Absenteísmo, Mapa de Frequência Diário,
Atestado Técnico de Responsabilidade de acordo com a portaria 1510, Acordo de
Compensação de Horas, Acordo de Prorrogação de Horas, Quadro de Horário,
Extrato do Banco de Horas, Resumo do Banco de Horas, Relação de Afastamentos
por Funcionário, Escala, entre outros.

Cálculo

Integrações

ACJEF e AFDT

Por meio deste módulo, o sistema realiza
automaticamente o cálculo das horas extras
de dias úteis, feriados e folgas, calcula faltas,
atrasos e adicional noturno. O módulo possui
ainda controle de banco de horas.

Integração on-line com o sistema Folha
de Pagamento Netspeed, importando
dados dos colaboradores, bem como a
exportação do resumo de cálculos como
horas extras, horas de adicional noturno,
atrasos e faltas.

Geração automática dos arquivos
ACJEF (Arquivo de Controle de
Jornada para Efeitos Fiscais) e AFDT
(Arquivo de Fonte de Dados Tratado)
em cumprimento às exigências da
Portaria 1510.

No ponto certo
para Gestão de
Recursos Humanos

Emissão do MDF-e
A emissão do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)
ocorre a partir de um intuitivo módulo de lançamento, no qual é possível
realizar a inclusão de todos os dados pertinentes ao documento além de
promover a comunicação com a Secretaria da Fazenda.
O Módulo está preparado para realizar a emissão das modalidades : rodoviário,
aeroviário e aquaviário.

Emitentes
Torna possível a inclusão de vários emitentes e, por isso, pode ser usado por
empresas de prestação de serviços de transporte, autônomos de carga, empresas
emitentes de NF-e com veículos próprios durante o transporte interestadual de
mercadorias, bem como pelos escritórios contábeis que podem gerar este tipo de
documento para seus clientes.

Relatórios
Oferece relatórios voltados à consulta de MDF-e emitidos, com possibilidade
de aplicação de vários tipos de ﬁltros de pesquisa, além de diversos relatórios
cadastrais.

Veículos

Motoristas

Integrações NetCT-e

Cadastro único, agilizando, assim, o processo
de emissão do MDF-e, tendo em vista não ser
necessário informar a cada manifesto os dados
do veículo.

Módulo no qual é possível incluir em
deﬁnitivo todos os condutores responsáveis
pelos procedimentos de transporte de bens
ou mercadorias.

Possibilita a importação automática
de dados do emitente bem como de
veículos e motoristas já cadastrados
no NetCT-e.

Realize Transportes
com Segurança
Emitindo seus MDF-e

Lançamentos
Possibilita executar os lançamentos de movimentos, como de contribuições
e doações recebidas, sobras de campanhas, entre outras. Gerencia não
só as transferências intrapartidárias, como também aquelas realizadas entre
diretórios e, ainda, as transferências e as distribuições de fundos partidários
de âmbito estadual, municipal e entre candidatos, permitindo, assim, o completo
gerenciamento voltado à prestação de contas partidárias.

Integrações
É possível exportar toda a movimentação para o sistema
Contabilidade Netspeed, ou, se preferir, integrar esses dados
a outros sistemas contábeis por meio da conﬁguração de layout.

Relatórios
Gera todos os relatórios gerenciais em arquivo doc ou docx de
acordo com as exigências do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cadastros

Importação

Transferências

Possibilidade de importação automática
destes dados por meio do CNPJ ou, ainda,
entre categorias.

Importação de Plano de Contas e
Históricos podem ser importados
do sistema Contabilidade Netspeed
ou conﬁguração de layout.

Controla valores transferidos
entre os órgãos de âmbito nacional,
estadual e municipal.

1º Sistema no Brasil
para a prestação de
contas partidárias

Valorize a comunicação
com seu Cliente
Temos uma plataforma de recursos integrados
para o atendimento ao cliente.

Plataforma
Envie e receba documentos e solicitações por meio de uma plataforma Web segura e desenvolvida
para atender as necessidades de comunicação entre sua empresa e seus clientes. Realize, além disso,
integração com sua conta de e-mail, convertendo mensagens recebidas e documentos anexos em
processos de atendimento protocolados, sendo possível, inclusive, por meio de módulos integrados
ao sistema Folha de Pagamento, transferir processos a seus clientes, tais como de inclusão e alteração
de dados de funcionário e também de lançamento de eventos.

De onde estiver, mantenha
sempre o Relacionamento
com seu Cliente

Gestão de Documentos
Seu escritório contábil e também seus clientes podem realizar o envio simultâneo de arquivos como
Planilhas, DARFS, Extratos Bancários, Relatórios Fiscais e Contábeis. Gera, automaticamente,
número de protocolo, encaminha e-mails informativos a clientes e colaboradores sobre situações
de vencimento e leitura de documentos e, ainda, possibilita consultá-los por meio de diferentes
ﬁltros de pesquisa.

Solicitações
Facilita o atendimento, permitindo a troca de informações e arquivos on-line entre seus clientes
e colaboradores. Gera, automaticamente, número de protocolo e encaminha e-mails informativos,
demonstrando total transparência sobre as ações em andamento.

Extensão do sistema Folha de Pagamento
Permite ao cliente inserir eventos e também incluir e alterar informações relativas a funcionários,
as quais, após análise do respectivo escritório, podem ser incorporadas ao sistema Folha de
Pagamento Netspeed.

Recomendado

Bronze
R$ Sob

Integrações

Relatórios

Aproxime seus clientes

Todos os sistemas Netspeed.
Encaminhe guias de recolhimento
de impostos e outros relatórios
diretamente a seus clientes.

Por meio de Relatórios Gráﬁcos, Estatísticos
ou de Relação, é possível obter uma série
de análises sobre os processos de
atendimento realizados por seu escritório
contábil.

Por meio de uma página personalizada
e totalmente conﬁgurável com login,
seus clientes podem aproveitar os
serviços oferecidos por seu escritório.

Consulta

Prata
R$ Sob

Consulta

Ouro
R$ Sob

Consulta

Diamante
R$ Sob

Consulta

Até 50 Clientes

Até 100 Clientes

Até 200 Clientes

Clientes ilimitados

Assine agora

Assine agora

Assine agora

Assine agora

Ou, então, experimente agora mesmo nosso plano Grátis até 5 clientes.
Saiba mais: www.netspeed.com.br/netcrm

Comece agora

Deixe que a tecnologia
proteja seus trabalhos
Temos sistemas que garantem a integridade e a
segurança aos trabalhos realizados e aos arquivos ﬁscais.

Proteja seus trabalhos,
consulte e resgate
quando for necessário

Cópias de segurança
O sistema realiza Cópias de Segurança Automáticas de todos os dados contidos
nos produtos Netspeed, em dias e horários previamente agendados. O processo
de backup é realizado sem a necessidade de interromper a utilização dos produtos.
Os dados copiados são enviados automaticamente aos servidores Netspeed, ﬁcando
livres de eventuais problemas causados por vírus de computador, problemas de
hardware ou, ainda, roubo de equipamentos de informática. Os servidores estão
alocados em um datacenter seguro contra roubos, incêndios e queda de energia.

Automatização
As cópias de segurança são feitas de maneira automática, com possibilidade
de agendamento de até 4 backups ao dia, em horários previamente deﬁnidos,
totalizando até 28 backups semanais, ou ainda, todas as vezes em que o
computador necessitar ser ligado ou reiniciado. Neste agendamento é possível
deﬁnir uma cópia do arquivo de backup para que seja salvo junto a
outro computador de sua empresa.

Segurança
Nossa equipe técnica Analisa o Nível de Segurança dos backups realizados, e, ainda,
a orientação quanto à necessidade de alteração das conﬁgurações de agendamento.
Este processo leva em conta a quantidade e também a periodicidade dos backups
pré-estabelecidos no agendamento, além das novas informações inseridas
diariamente na base de dados dos produtos Netspeed.

Notiﬁcações

Históricos

Recursos

Notiﬁcações via e-mail diariamente
quando a situação de backup estiver
atrasada (7 dias após o último backup).

São mantidos em nossos servidores
todos os backups durante um ano,
sem limite de espaço.

O Sistema oferece possibilidade de
execução manual de backup, realizando
também uma cópia automática junto
a qualquer computador localizado em
sua empresa.

Tranquilidade com
seus documentos
ﬁscais salvos na nuvem

Armazenamento
Com o NetBox, armazenar arquivos XML de documentos ﬁscais eletrônicos tornou-se
extremamente simples. A tecnologia de gestão, armazenamento e manipulação de
informações deste aplicativo, é baseada em cloud computing (ou simplesmente
computação nas nuvens), desta forma, armazena, organiza, uniﬁca e protege todos
os documentos ﬁscais como NF-e, NFC-e, CF-e e CT-e, sejam eles emitidos pela
própria pessoa jurídica ou aqueles em que é o destinatário.

Legislação
Por meio deste sistema, a empresa se ajusta às obrigações trazidas pela
legislação, mantendo seus documentos ﬁscais digitais (Arquivos XML) em
um local seguro, protegido de vírus, ataques virtuais, e eventuais problemas
causados por falhas apresentadas em hardware durante 5 anos.

Funcionamento
Com o NetBox, basta o cliente de seu escritório informar um único e-mail e
a aplicação se encarrega de enviar estes documentos com total segurança e
comodidade a servidores remotos, ﬁcando à sua inteira disposição, quando
e onde precisar.

Consultas

Pesquisa

Integração

Com os documentos ﬁscais em
segurança, escolha o navegador web
de sua preferência para visualizar ou
ainda realizar a impressão dos mesmos.

É possível pesquisar documentos
ﬁscais por meio de diversos ﬁltros
como Nome do Emitente, Cidade,
Data de Emissão, Número da NF-e,
Série entre outros.

O NetBox pode ser integrado a
qualquer emissor de Nota Fiscal
eletrônica. A integração com a
Escrita Fiscal Netspeed será feita
on-line.

Substitua amontoado
de papéis por organização
Finalidade
Permite não só realizar a digitalização, isto é, o processo de conversão de
documentos físicos em formato digital, como também a gestão documental
e a consequente formação e manutenção de um acervo.

Organização
Cadastro ilimitado de empresas, sendo possível, inclusive, de modo rápido
e fácil, criar estruturas de localização personalizadas, tais como por ano, mês,
dia, departamento e sistema, de acordo com as características dos documentos
e as necessidades do negócio. Além disso, é possível ao usuário criar campos
complementares personalizados, indicando se tais dados devem ser
preenchidos ou não.

Praticidade
Possibilita não só importar documentos físicos por meio de scanners de
diferentes modelos e marcas disponíveis no mercado mas também processar
aqueles já digitais de diversas extensões, tais como PDF, TXT, DOC, XLS, XML,
BMP, PNG, TIFF e JPG. A partir disso, caso seja necessário, é possível
realizar o download em formato PDF de todos os arquivos armazenados
no sistema.

Gerenciamento

Controle Periódico

Permissões

Facilita a localização de documentos
por meio de inúmeros ﬁltros de pesquisa,
tais como título, palavras-chave e,
ainda, conteúdo.

Não só alerta no caso de documentos
próximos ao vencimento como também
torna possível indicar a baixa de cada um.

É possível indicar, individualmente,
a quais documentos o usuário terá
ou não direito de acesso.

Menu
Netspeed
Junto a este Menu, você irá acessar os
sistemas, serviços, benefícios e novidades
que a empresa proporciona, além de
organizar a sua área de trabalho.

Aplicações

Em “Aplicações”, podem-se encontrar todos os sistemas Netspeed. Ficam disponíveis
para acesso somente os sistemas que foram adquiridos pelo cliente.

Avisos Importantes

Na área “Avisos Importantes”, encontram-se notiﬁcações da Netspeed para os
clientes e usuários dos sistemas.

Atualizações

Em “Atualizações”, podem-se encontrar as novas versões do sistema para
download. Essa aplicação, que antes era realizada pelo “NetUpdater”, agora,
faz parte do menu sem a necessidade de executá-la separadamente.

Atendimento On-line

Nesta área, o usuário pode contatar em tempo real algum de nossos
consultores técnicos. Para todo atendimento, há um histórico e protocolo.

Central do Cliente

Por esta aba, o cliente pode acessar seus dados e produtos, as últimas
atualizações disponíveis, suas situações ﬁnanceiras, entre outras possibilidades.

Videoaulas

Todo o conteúdo didático em vídeo e áudio para o aprendizado de cada sistema
está disponível nesta área.

Central de Ajuda

Todo o conteúdo didático em imagem e texto para o aprendizado de
cada sistema está disponível nesta área.

Conﬁgurações

Dentro deste ícone, o cliente pode acessar informações sobre a Netspeed,
as conﬁgurações de rede, os acessos remotos e os utilitários.

Vantagens e
Benefícios
Desenvolvemos sistemas com o melhor
custo-benefício do mercado.

Custo-benefício

A Netspeed oferece qualidade e preço justo.

Instalações ilimitadas*

Em todos os computadores de sua empresa.

Suporte de qualidade

Atendimento ao cliente sem demora e sem robôs.

Usuários ilimitados*

Tenha quantos usuários desejar para sua equipe.

Treinamento on-line

Videoaulas de todos os sistemas gratuitamente.

Atualizações automáticas
Atualização sempre que necessário.

Cadastros de Clientes ilimitados

Aumente sua carteira de clientes sem custo adicional.

Acesso simultâneo de usuários*
Toda equipe ao mesmo tempo em um sistema.

Integrações entre sistemas

Entre os sistemas da Netspeed ou de terceiros.

Menu de Aplicações

Sobre novidades, serviços e sistemas da Netspeed.

*Computadores de uso exclusivo de pessoa jurídica ou física identiﬁcadas por meio de CNPJ ou CPF e localizadas no mesmo endereço citado no contrato de aquisição dos produtos.
As vantagens e benefícios destacados apresentam restrições nos pacotes denominados "Light".

Netspeed
Mais
Você com mais conteúdo. Essa é a missão do
Netspeed Mais, canal que informa, qualiﬁca e
oferece oportunidades ao proﬁssional.
www.netspeed.com.br/mais

Você com mais conteúdo.

Notícias

Notícias de segunda a sexta-feira sobre contabilidade, negócios, legislação
e assuntos que passam no universo empresarial.

Blog

Postagens inéditas de segunda e terça-feira produzidas pela equipe da Netspeed
para contadores, proﬁssionais e estudantes.

Podcast

O podcast “Contabilidade para Todos” visa unir informação, conhecimento e
praticidade com programa inédito toda quinta-feira.

Revista

Revista trimestral com matérias exclusivas, linha editorial baseada no interesse
por assuntos contábeis e linguagem simples, de fácil entendimento e didática.

Cursos

Cursos gratuitos para proﬁssionais e estudantes que queiram aprimorar seus
conhecimentos para o mercado de trabalho.

Licença Acadêmica

Sistemas gratuitos a estudantes que buscam experiência proﬁssional, ainda no
período de formação.

Currículos

Dentro deste ícone, o cliente pode acessar informações sobre a Netspeed,
as conﬁgurações de rede, os acessos remotos e os utilitários.

Rádio web Netspeed

Programação musical diversiﬁcada para o público contábil e empresarial,
unindo informação e entretenimento.

Cobertura
de atendimento
Todos os estados e capitais brasileiras
são atendidas. A Netspeed possui clientes
por milhares de cidades.

Sede
 São José do Rio Preto, São Paulo
Rua Jamil Kfouri, 525
Jardim Vetorazzo, 15040-531
 (17) 3237 1184
 contato@netspeed.com.br

Unidades de Negócios
 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 23
(CJ 1635) Centro, 20031-007
 (21) 2524 0045

 Campina Grande, Paraíba
Rua Guilhermino Barbosa, 801
Catolé, 58410-100
 (83) 3099 6365

 Goiânia, Goiás
Rua Terezina, 380
(Sala 1501) Alto da Glória, 74815-715
 (62) 3922 0939

 João Pessoa, Paraíba
Avenida Dom Pedro II, 1901
(Sala 205) Torre, 58040-440
 (83) 3063 7309

 Curitiba, Paraná
Rua Visconde do Rio Branco, 1488
(CJ 1311) Centro, 80420-210
 (41) 4063 5314

 Timon, Maranhão
Av. Luiz Firmino de Souza, 1383
(1º Andar) São Benedito, 65636-340
 (99) 3212 4637

Central Comercial

0800 123 1184

