Os negócios funcionam melhor com o
QuickBooks

A melhor solução mundial de contabilidade para pequenas empresas*
Conecte-se aos
seus bancos.

Monitore vendas
e despesas.
Colaboração com
o seu contador.

Feed de atividades
em tempo real.

Desenvolva
percepções
com relatórios
avançados.

Crie e envie faturas
personalizadas.
Ambiente
avançado de
aplicativos com
conexões aos seus
serviços favoritos.

Crie, envie e
monitore NF-e
e boletos.

Feeds bancários automáticos diariamente, direto no
QuickBooks

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

Promova a sua empresa com faturas personalizadas

Relatórios personalizados avançados com informações
essenciais para gerenciar seus negócios

Gerencie os seus negócios a qualquer momento, em
qualquer lugar e em qualquer dispositivo1

Use vários dispositivos para gerenciar seus negócios
em trânsito

A criptografia de sistema bancário mantém seus dados
seguros

O QuickBooks economiza seu tempo para que você
possa se concentrar em gerenciar seus negócios

Veja um resumo rápido da receita e das despesas de sua
empresa

Como o QuickBooks pode ajudar você:
•

Classifique a transação por local ou projeto

•

Monitoramento e relatórios de inventário

•

Planilhas de horas: monitore horas trabalhadas e cobre-as de seus
clientes

Relatórios personalizados enviados automaticamente por e-mail

•

Repasse despesas automaticamente para os clientes

•

Até cinco usuários para ajudá-lo a gerenciar a sua empresa

•

•

Faturas, contas, contas a receber e a pagar

Conecte-se com os aplicativos que você usa para importar e conciliar
dados automaticamente

•

Crie orçamentos e compare-os ao desempenho real

•

Saiba tudo sobre as finanças do seu negócio em uma única tela com o
Resumo da situação da empresa

•

Trabalhe com várias moedas

•

Feed bancário automático direto do seu banco

•

Com o armazenamento de dados na nuvem e não no computador, o seu trabalho está sempre acessível, atualizado e seguro. Assim, você economiza
tempo e produz mais.
•

Atualizado – as atualizações automáticas mantêm o seu software atual

•

Seguro – a tecnologia de criptografia garante que os dados estejam sempre seguros

•

Salvo – os seus dados estarão protegidos em qualquer situação

•

Acessível – faça login de qualquer lugar, a qualquer momento

Qual é a versão certa para
você?
Compare a família QuickBooks
Principais recursos
Inclui atualizações gratuitas e acesso aos novos recursos que surgirem

✔

✔

✔

Nenhum instalação necessária: inscreva-se on-line rapidamente

✔

✔

✔

Importe detalhes de clientes e fornecedores do Excel, do Outlook e de arquivos .csv

✔

✔

✔

✔

✔

Criptografia robusta protege os dados da sua empresa

✔

✔

✔

Backups automáticos de dados

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Aplicativos móveis gratuitos para iPhone, iPad e dispositivos Android

✔

✔

✔

Acesse o QuickBooks em qualquer Mac ou PC conectado à Internet

✔

✔

✔

Um

Três

Cinco

Fique protegido e tenha suporte
Suporte gratuito por telefone e on-line

Acesse sua conta a qualquer momento, em qualquer lugar
Inscreva-se usando smartphones ou tablets1
1

1

Número de usuários
Acesso gratuito para seu contador

✔

Monitore vendas, despesas e estoque
Monitore vendas, despesas e lucro

✔

✔

✔

Crie faturas e recibos de vendas profissionais

✔

✔

✔

Monitore seu fluxo de caixa com relatório, incluindo Lucros e perdas e balanço patrimonial

18

Faturamento ilimitado de clientes

✔

18

Mais de 65 relatórios

Crie e envie NF-e ilimitadas

✔

✔

Emita boletos

✔

✔

Crie cotações e orçamentos profissionais

✔

Monitore os níveis de estoque

✔

Repasse despesas automaticamente para os clientes
Monitore e cobre pelo tempo dos funcionários
Contabilidade mais rápida
Contas bancárias conectadas

Um

Três

Ilimitado

Importe transações bancárias

✔

✔

✔

Resumo da situação da empresa: saiba tudo sobre as finanças do seu negócio em uma única tela

✔

✔

✔

Programe itens que se repetem, como faturas ou outras transações

✔

✔

✔

Serviço bancário on-line – importe transações automaticamente do seu banco

✔

Gerencie faturas e pagamentos de fornecedores

✔

Trabalhe com várias moedas e monitore ganhos e perdas com moedas

✔

Crie orçamentos e compare-os ao desempenho real
Classifique as transações por área de negócios

✔
✔

✔

* Com base no número de clientes e contadores em todo o mundo, dezembro de 2014.
1 Seu PC, seu Mac ou seu dispositivo móvel devem atender aos requisitos mínimos do sistema. Experiência móvel otimizada para dispositivos iOS e Android. Dispositivos BlackBerry não são suportados.

✔

