Como o
QuickBooks
pode ajudar você

Simples,
poderoso, rápido

O que deseja fazer?
Saber tudo sobre as finanças do seu negócio em uma
única tela
Trabalhar com várias moedas
Receber relatórios personalizados via e-mail
Receber feeds bancários automáticos direto do seu
banco
Permitir acesso de usuários ilimitados ao sistema
Controlar contas a pagar e a receber e faturamento
Criar previsões e compará-las ao desempenho real
Gerenciar e executar a folha de pagamento
Categorizar transações por local ou projeto
Monitorar e gerar relatórios de inventário
automaticamente
Aceitar pagamentos por cartão
Monitorar horas trabalhadas e cobrá-las dos clientes
Repassar despesas para os clientes de forma automática

Entre em contato com seu contador e
comece agora

Por que o
QuickBooks é a
solução certa
para você

Os negócios funcionam melhor com o
QuickBooks
A solução de gerenciamento financeiro nº 1 no mundo
para pequenas empresas*

Conecte-se ao
seu banco.
Receba
pagamentos
diretamente pelo
QuickBooks.

Monitore
vendas
e despesas.

Feed de atividades
em tempo real.
Crie e envie
faturas.

Feeds bancários automáticos diariamente,
direto no QuickBooks

Tenha suporte ilimitado e GRATUITO por
telefone e chat on-line

Reforce sua marca com faturas personalizadas

Relatórios personalizados avançados com
informações essenciais para gerenciar seus
negócios

Gerencie seus negócios a qualquer momento,
em qualquer lugar e em qualquer dispositivo1
A criptografia de sistema bancário mantém
seus dados seguros
Resumo rápido e acessível de receitas e
despesas de sua empresa
*Com base no número de usuários pagantes até abril de 2015.
1. Será necessário conexão com a Internet para acessar seus dados.

Acesso a partir de vários dispositivos:
gerencie seus negócios em movimento
O QuickBooks economiza seu tempo para
que você possa se concentrar em gerenciar
seus negócios
Conte com a gente, estamos aqui para
ajudar

© 2015 Intuit Brasil Participações Ltda. Todos os direitos reservados. Intuit e QuickBooks são marcas registradas da Intuit Inc. Termos e condições, recursos, suporte, preços e opções estão sujeitos a
mudanças sem prévio aviso.

