
201

PAINEL DO
CONTADOR

DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE AO CONTADOR

• Gerar tempo ao contador para desenvolver consultoria a seu cliente

• Facilitar a atuação do contador junto ao cliente

• Reduzir retrabalho, erros e prazos

• Obter a satisfação do cliente com correto atendimento

• Executar serviços contábeis com rapidez e efi ciência

• Atender o fi sco com baixo custo e menor carga de trabalho
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1. INFORMAÇÕES E 
CARACTERÍSTICAS GERAIS

Considerando as atuais exigências da Receita Federal e o 
consequente nível de trabalho e responsabilidade do contador, 
a JOTEC criou o “Painel do Contador”, nova ferramenta do 
ERP JOTEC.

Através dela, o Contador pode realizar completo atendimento 
a seus clientes.

Desenvolvemos esta estrutura para racionalizar e reduzir as 
operações do Escritório Contábil, disponibilizando recursos 
ágeis e práticos que facilitam a execução e controle dos 
serviços contábeis e i scais.

Ao utilizar o Painel do Contador no atendimento de seus 
clientes, o Escritório Contábil tem condições de reduzir seu 
retrabalho, tempo, mão de obra e operações de conferência.

Isto porque a integração das operações do ERP, em função 
da movimentação dos dados e informações pelo cliente, gera 
automaticamente as principais obrigações utilizáveis pela 
contabilidade, que são obtidas simplesmente pela solicitação 
de relatórios ou no próprio layout da Receita, sem digitação ou 
importação de dados entre sistemas.

2. COMEÇANDO
A UTILIZAR O PAINEL DO 
CONTADOR

Para iniciar o uso do Painel do Contador, o Sistema JOTEC 
apresenta ferramentas especiais que complementam e 
facilitam o atendimento dos clientes. São elas:

2.1. tElA INICIAl (1):

Permite acesso à tela 2, utilizada nos trabalhos e operações do 
Painel do Contador para atendimento de clientes com ou sem 
o Sistema JOTEC.

PCACDCOPN

2.2. ACESSO A(S) EMPRESAS(S)

Quadro com a função de selecionar antecipadamente o cliente 
do Escritório Contábil que utiliza o Sistema JOTEC e está 
sendo atendido pelo Painel. Neste caso, ao acessar a tela 2 o 
quadro “Empresas” mostra as bases ou i liais que compõe esta 
empresa.

PCACDEPPN

Com a contabilização escriturada 
corretamente, em pouco espaço de tempo o 
contador tem a possibilidade de atuar como 
consultor de planejamento e operações, 
segundo as necessidades de seus clientes.

Tela 1

Tela 2
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2.3. EMPRESAS

Em função do caminho de acesso, este espaço pode tanto 
relacionar e indicar bases ou i liais de clientes do Escritório 
Contábil que efetivamente utilizam o Sistema JOTEC e estão 
sendo atendidos pelo Painel, como também relacionar 
empresas que não utilizam o Sistema JOTEC e serão atendidas 
pelo Painel. Neste segundo caso podem estar listadas até 120 
empresas para que sejam tratadas individualmente. A troca de 
empresa é facilitada pois não há necessidade de novo login 
para acessar outra.

PCCAIEP00

2.4. GUIAS DE RECOlHIMENtO

Tela que relaciona e controla o “status” das guias de recolhimento 
dos diversos impostos calculados automaticamente pelo 
sistema, referentes a cada empresa. Pelo próprio Painel as guias 
são emitidas e enviadas aos clientes. Após seu pagamento 
elas entram na tela com  “status” de pagas.

PCCODGURC

2.5. ObSERVAçãO

Campo livre para anotações que serão vinculadas a cada 
empresa (observações, lembretes e avisos).

PCCAIOB00

2.6. CADAStRO DE USUáRIO

Campo para selecionar cada usuário do Escritório Contábil 
(até nove) que deverá acessar o Painel. Eles devem estar 
devidamente autorizados e com as relativas restrições de 
acesso, dei nidas pelo usuário Contábil. Este campo somente 
será visualizado quando o acesso ao Painel for através da 
senha do Master.

PCCAIUSUA

2.7. REClASSIFICAçãO

Notas Fiscais entrada
Ferramenta do sistema que permite alterar dados relativos 
a entrada das Notas Fiscais, incluídas no Sistema pelo uso 
cotidiano dos usuários JOTEC. Nesta tela as correções são 
feitas por item, abrangendo CFOP, percentual, valores dos 
impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS) e conta contábil da duplicata.

Duplicatas
Permite reclassii car as Contas Contábeis das duplicatas a 
Receber e a Pagar independente de seu status.

Lançamentos bancários
Permite reclassii car as Contas Contábeis e Conta de Rateio 
(Centro de Custos) dos lançamentos bancários realizados.

PCATARECL

2.8. PERFIl DO USUáRIO

Permite a qualquer dos usuários coni gurar a tela do 
Sistema que está autorizado a utilizar de acordo com opções 
selecionadas (tipo e tamanho de fonte, cor, idioma, etc).

2.9. EMISSãO DE GUIAS

PAINEL DO CONTADOR
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Acesso a tela utilizada para emissão das guias de recolhimento 
de impostos e obrigações da empresa, tais como: ICMS GARE, 
IPI, PIS/COFINS Retido e Devido, ISS, CSLL, IRRF, IR antecipado, 
INSS, IRPJ, CSRF, com várias opções de i ltros. Após a impressão 
da guia, permite o envio do documento ao cliente por e-mail; 
Automaticamente quando a guia é emitida via Painel do 
Contador, o usuário JOTEC será notii cado pela emissão ao 
acessar o módulo Contas a Pagar. Após o usuário JOTEC 
aceitar esta guia, automaticamente o Painel do Contador 
será atualizado para “Guia Aceita” e ao efetuar o pagamento 
da mesma, será atualizada sua Data de Pagamento e status 
“Paga”.

2.10. AUDItOR OPERACIONAl

Analisa os registros e operações do sistema, alertando 
sobre possíveis divergências em relação ao que é previsto 
na correta utilização do sistema. Após a seleção do período, 
automaticamente o sistema relaciona detalhadamente cada 
divergência informando a descrição da divergência, a referência 
do documento ou registro divergente, o usuário do sistema 
que realizou a operação e data/hora da ocorrência.

PCCODAUOP

2.11. CUStÓDIA ElEtRÔNICA

Espaço gratuito em nosso Datacenter a ser utilizado pelo 
Escritório Contábil para o armazenamento de documentos 
eletrônicos (XML, NF-e e TXT) i scais ou contábeis por tempo 
determinado (6 anos). Após o cadastro do Escritório Contábil e 
de cada cliente seu, a “custódia” pode ser utilizada importando-
se os arquivos individualmente ou em lotes. Da mesma forma é 
possível selecionar documentos para extração do arquivo e no 
caso de NF-e a visualização da DANFE com opção de envio dos 
arquivos para os clientes via e-mail.

PCARDCUEL

2.12. RElAtÓRIO/MAPA DAS ObRIGAçÕES 
FISCAIS

Ferramenta do Sistema JOTEC que alerta sobre possíveis 
divergências em relação às rotinas: SPED Contribuições / SPED 

PAINEL DO CONTADOR

FISCAL, Ativo Fixo, GIA, Contabilidade, DCTF e DIPJ, agregando 
mais segurança e controle em relação as informações.

PCREPMPOB

2.13. IMPORtADOR DE NOtAS VIA XMl

Link para acesso à tela a ser utilizada pelo Contador na gestão 
e atendimento a clientes que utilizam e os que não possuem 
o Sistema JOTEC.

Importação de XMl
Esta opção importará Xml’s para formação dos cadastros 
automáticos (Movimentações de Estoque, Pedidos de Venda, 
Produtos, Classii cação Fiscal, Duplicatas, Registro Livros 
Fiscais, Transportadora, Fornecedores e Clientes).

Importação de RPS
Esta opção permite importar o arquivo RPS que é exportado 
do site da Prefeitura do Estado do cliente, gerando todas as 
informações de serviços prestados e tomados, gerando os 
cadastros de fornecedores e clientes e escriturando toda 
parte i scal.

PCCAIIMXM

2.14. AVAlIAçãO DE RISCOS

Esta ferramenta do Sistema JOTEC permite auditar todas as 
rotinas realizadas pelos usuários, com i nalidade de gerar 
relatórios referente a análise da conduta dos usuários nos 
procedimentos eletrônicos e burocráticos das empresas que 
utilizam o Sistema JOTEC e são atendidas pelo Escritório 
Contábil.

As ocorrências estão divididas em três categorias, são elas:

ALTO RISCO: Alertas sobre uso indevido ou falta de utilização 
de controles disponíveis no sistema, que podem acarretar ou 
facilitar desvios de procedimentos e até serem caracterizados 
como possíveis fraudes.

RETRABALHO: Alertas sobre utilização incorreta das 
rotinas do sistema, que indicam desperdício de recursos  em 
sua empresa, através da redigitação de dados ou controles 
paralelos que, estando sujeitos a manipulação, também estão 
suscetíveis a possíveis fraudes.

SUGESTãO: Propostas de como o sistema pode ser melhor 
utilizado, indicando rotinas que não estão em uso atualmente, 
mas que poderiam auxiliar no gerenciamento de sua empresa, 
além de outros procedimentos, que promoveriam facilidades 
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operacionais e melhor administração das informações 
existentes.

Ao i nal do relatório de Avaliação de Riscos, é apresentado 
estatisticamente os resultados em quantidade e percentual 
dos tipos de ocorrências encontradas na análise.

PCCODAVRS

2.15. MENU

Botão de acesso para a tela com as ferramentas e operações 
das rotinas mais utilizadas que atendem qualquer tipo de 
cliente do Escritório Contábil, subdivididas em: Obrigações 
Contábeis / Fiscais / Diário Auxiliar, Atualização, Consulta, 
Relatórios, Geradores de Relatórios padrão JOTEC e Importador 

de Arquivos.

3. ESTRUTURAS BÁSICAS 
PARA UTILIZAÇÃO

Para que o Contador possa realizar os atendimentos 
utilizando o Painel do Contador com qualidade e ei ciência, a 
JOTEC oferece 3 estruturas básicas: Fiscal, Contábil e Folha de 
Pagamento.

3.1. FISCAL

3.1.1. INTRODUÇÃO AO MÓDULO FISCAL
Sistema que permite a escrituração das Notas Fiscais de venda 
e compra de mercadorias e serviços prestados e tomados, com 
parâmetros l exíveis de integração e por tipo de tributação, 
controle dos impostos, saldos  e ajustes de créditos e débitos. 
Integrado aos módulos Faturamento e E.L.P.R., que servem 
de apoio para a escrituração automática das notas i scais e 
apuração dos impostos e emissão das guias ICMS,IPI, PIS, 
COFINS, INSS, ISS, IR, IR ANTECIPADO e ICMS-GARE.

O sistema está preparado para atender as exigências i scais 
(estaduais, federais e municipais) como:
Livros Estaduais: entradas, saídas, apurações e inventário
Declarações Estaduais: Nova Gia, GARE, SINTEGRA, SPED 
Fiscal, SPED Contribuições e DNF.
Apurações Federais: DAS, PIS/COFINS, CSLL e IRPJ (simples, 
presumido e real).
Declarações Federais: DIRF, DCTF, STDA, DEFIS e PER/
DCOMP.
Municipais: ISS, GISS registros de serviços prestados/
tomados.

Sua nova solução para administrar toda parte 
i scal com ei ciência.

3.1.2. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA
Dei nição dos dados básicos cadastrais e parâmetros da 
empresa em relação aos impostos e dados i scais.
Dados cadastrais da empresa perante os órgãos responsáveis, 
tais como:
- Junta Comercial, Receita Federal, Fazenda Estadual e 
Municipal (CNPJ, Inscrição Estadual/Municipal, código do 
município do IBGE);
- Código da Receita: Preenchimento dos códigos para emissão 
das guias (DARF e GARE) em relação às Fazendas Federal e 
Estadual de forma correta, sendo eles: I.P.I., PIS, COFINS, IRPJ, 
CSLL, SIMPLES federal (DAS), CSRF, INSS, IR Antecipado, ICMS, 
SIMPLES estadual e ISS Municipal;
- Tipo de Tributação: Dei nição do tipo de regime da empresa, 
como Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Arbitrado e Simples 
Nacional (Empresa de Pequeno Porte e Microempresa) e 
suas informações especíi cas (alíquotas para tributação de 
impostos, aproveitamento de crédito de ICMS, etc);
- Dados do Contador: Preenchimento dos dados cadastrais 
do contador para efeito i scal, utilizado principalmente em 
arquivos de escrituração Fiscal (SPED).

PCCAFEP00

3.1.3. SPED FISCAL
Composto de documentos i scais e outras informações 
exigidas pela Receita Federal acerca de operações e 
prestações praticadas pelo contribuinte. Pode ser resumido 
como o resultado dos principais “Blocos” (A, C, D, E, G, H e K) 
que são totalmente elaborados pelo Sistema JOTEC.

PCEMFSPFC

3.1.3.1. EMISSãO DO blOCO G

A escrituração do livro CIAP, depende do cadastro de bens no 
módulo Ativo Fixo. A cada bem cadastrado, deve-se informar 
o valor total do ICMS e o número de parcelas. Com o cadastro 
corretamente coni gurado, ao emitir o arquivo SPED Fiscal, os 
dados serão lançados automaticamente no registro Bloco G do 
arquivo SPED Fiscal.

PCEMFBLG0

3.1.3.2 – EMISSãO DO blOCO H

A escrituração do livro inventário de produtos (Bloco H), 
depende da utilização dos módulos: Estoque, E.L.P.R., 
Faturamento e Produção, e cadastros: cadastro de produtos, 
cadastro de receitas e relacionamento do código produto, 
interno (JOTEC) com código externo (fornecedor). O ciclo 
envolve, abastecimento do Estoque por entrada de mercadorias 
no módulo E.L.P.R., consumo de insumos no módulo Produção e 
baixa do estoque no módulo Faturamento.

PCEMFBLH0
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3.1.3.3 – ObRIGAçãO DO blOCO K

Emissão do Bloco K - A escrituração do livro controle de 
estoque e produção (Bloco K), está relacionado aos cadastros e 
sua correta coni guração, produto; observar os campos tipo de 
destinação e produto de terceiros, cadastro de local; informar 
se local de produção interno ou externo, receita; relacionar os 
insumos e local de produção. O controle das movimentações 
dos materiais envolve os módulos Estoque, Produção e E.L.P.R. 
O processo de escrituração do Bloco K, depende da utilização 
dos cadastros e módulos relacionados, onde ao incluir uma 
ordem de fabricação, o sistema reserva o material e ao efetuar 
o apontamento obtemos a baixa dos insumos.

PCEMFOBBH

3.1.5. SPED CONTRIBUIÇÕES

PCEMFSPCO

3.1.5.1. ESCRItURAçãO DO blOCO F 
(INFORMAçÕES DA EMPRESA)

Para emissão correta do bloco, serão considerados os módulos 
Centro de Custo, Contas a Receber, Contas a Pagar e Ativo 
Fixo. A movimentação do i nanceiro depende da coni guração 
da conta de rateio com os dados de crédito ou débito dos 
impostos. No módulo Ativo Fixo, cadastro de bens deve-se 
indicar o tipo de crédito a ser considerado na movimentação.

PCEMFESBF

3.1.5.2. ESCRItURAçãO DO blOCO P 
(DESONERAçãO DA FOlHA)

A partir dos módulos Estoque, Faturamento, Folha de 
Pagamento e Fiscal e seus cadastros; Classii cação Fiscal, 
Grupo de Serviços e Empresa do Livro Fiscal, onde serão 
dei nidos os percentuais e itens participantes. Uma vez 
dei nido os percentuais, o módulo Folha de Pagamento irá 
totalizar o valor faturado dos produtos desonerados e emitirá 
a DARF com o valor correto para pagamento.

PCEMFESBP

3.1.6. SERVIÇOS TOMADOS
Controle de impostos retidos de terceiros – O sistema permite o 
controle e emissão das guias dos impostos retidos de terceiros 
(IR, INSS, ISS e CSRF), o controle está centralizado nos módulos 
E.L.P.R. e Painel do Contador. No modulo E.L.P.R., efetua-se 
entrada da Nota Fiscal de serviços tomados, onde os impostos 
retidos serão somados conforme o período de pagamento e 
posterior emissão de guia.

PCEMFSVTM

3.1.7. SERVIÇOS PRESTADOS
Controle de impostos retidos e devidos – O sistema permite o 
controle e emissão das guias dos impostos retidos e devidos 
(IR, INSS, ISS, PIS/COFINS/CSLL e IR antecipado), o controle 
está centralizado nos módulos Faturamento e Painel do 
Contador. No modulo Faturamento, efetua-se a saída da 
Nota Fiscal de serviços prestados, onde os impostos retidos 
e devidos serão somados conforme o período de pagamento e 
posterior emissão de guia.

PCEMFSVPT

3.1.8. FERRAMENTAS FACILITADORAS

3.1.8.1. AUDItOR OPERACIONAl

Ferramenta do Sistema JOTEC que permite ao contador 
fornecer suporte aos clientes que utilizam o JOTEC. O programa 
analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre 
possíveis divergências em relação a operação processada.

O contador saberá o que precisa ser corrigido nas operações 
evitando complicações futuras, podendo corrigir as 
divergências de imediato ou orientar os usuários na origem 
das informações.

Veja na tabela abaixo os itens mais importantes que o sistema 
avalia.

3.1.8.2. AVAlIAR SItUAçãO

Avalia a situação das empresas com apenas um clique, o 
contador visualiza se existem pendências em todas as 
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MÓDULO DIVERGÊNCIA APONTADA CONSEQUÊNCIA

E.L.P.R. Entrada no E.L.P.R. sem impostos de produtos
Escrituração e integração contábil 
incorretas

E.L.P.R. Entrada no E.L.P.R. sem CFOP no produto
Escrituração e integração contábil 
incorretas

Estoque
Ausência de receita para produto com destinação 03-Produto em 
processo ou 04-Produto acabado

Validação do SPED Bloco K e Bloco H 
incorretas

Estoque Produto sem grupo Integração contábil incorreta
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empresas cadastradas no Painel do Contador, permitindo 
regularizar estas pendências junto ao Auditor Operacional.

PCCODAVST

3.1.8.3. GUIAS DE RECOlHIMENtO (CONSUltA)

Tela que relaciona e controla os “status” das guias 
de recolhimento dos diversos impostos calculados 
automaticamente pelo sistema de cada empresa. Pelo próprio 
Painel as guias são emitidas e enviadas aos clientes por e-mail 
(o status da guia i cará “a emitir”). O cliente receberá o e-mail 
com um link “Clique aqui para Emitir suas guias de recolhimento”, 
visualizando a guia, que deverá ser impressa pelo cliente (o 
status da guia i cará “aceito”). Após o pagamento, as guias 
serão atualizadas com status “paga”.

3.1.8.4. GUIAS DE RECOlHIMENtO (EMISSãO)

Acesso a tela utilizada para emissão das guias de recolhimento 
de impostos e obrigações da empresa, tais como: ICMS GARE, 
IPI, PIS/COFINS Retido e Devido, ISS, CSLL, IRRF, IR antecipado, 
INSS, IRPJ, CSRF. Após a impressão da guia, permite o envio do 
documento ao cliente automaticamente por e-mail.

3.1.8.5. ObSERVAçãO

Campo livre para anotações que serão vinculadas a cada 
empresa (observações, lembretes e avisos).

3.1.8.6. REClASSIFICAçãO

Notas Fiscais Entrada/Saída: Ferramenta do sistema que 
permite alterar dados relativos a entrada e saída das Notas 
Fiscais. As correções são feitas por item, abrangendo CFOP, 
percentual e valores dos impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS) e 
conta contábil do CFOP relacionado.

3.1.8.7. RElAtÓRIO/MAPA DAS ObRIGAçÕES 
FISCAIS

Ferramenta do Sistema JOTEC que alerta sobre possíveis 
divergências em relação às rotinas: SPED Contribuições / SPED 
FISCAL, Ativo Fixo, GIA, Contabilidade, DCTF e DIPJ, agregando 
mais segurança e controle em relação as informações.

3.1.8.8. CUStÓDIA ElEtRÔNICA

Espaço gratuito em nosso Datacenter a ser utilizado pelo 
Contador para o armazenamento de documentos eletrônicos 
(XML, NF-e e TXT) i scais por tempo determinado (6 anos). Após 
o cadastro do Escritório Contábil e de cada cliente, a “custódia” 
pode ser utilizada importando-se os arquivos individualmente 
ou em lotes. Da mesma forma é possível extrair o arquivo e, no 
caso de NF-e, a visualização da DANFE com opção de envio dos 
arquivos para os clientes via e-mail.

3.1.8.9. IMPORtADOR DE NOtAS VIA XMl

Link para acesso à tela a ser utilizada pelo Contador na gestão 

e atendimento a clientes que utilizam e os que não possuem 
o Sistema JOTEC.

Importação de XML:  Esta opção importará XML’s para 
formação dos cadastros automáticos (Movimentações 
de Estoque, Pedidos de Venda, Produtos, Classii cação 
Fiscal, Duplicatas, Registro Livros Fiscais, Transportadora, 
Fornecedores e Clientes).

Importação de RPS: Esta opção permite importar o arquivo 
RPS que é exportado do site da Prefeitura do Estado do 
cliente, gerando todas as informações de serviços prestados 
e tomados, gerando os cadastros de fornecedores e clientes e 
escriturando toda parte i scal.

3.1.8.10 – AVAlIAçãO DE RISCOS

Esta ferramenta do Sistema JOTEC permite auditar todas as 
rotinas realizadas, com i nalidade de gerar relatórios referente 
aos procedimentos eletrônicos e burocráticos das empresas 
que utilizam o Sistema JOTEC e são atendidas pelo Escritório 
Contábil.

As ocorrências estão divididas em três categorias, são elas:

ALTO RISCO : Alertas sobre uso indevido ou falta de utilização 
de controles disponíveis no sistema, que podem acarretar ou 
facilitar desvios de procedimentos e até serem caracterizados 
como possíveis fraudes.

RETRABALHO: Alertas sobre utilização incorreta das 
rotinas do sistema, que indicam desperdício de recursos  em  
sua  empresa,  através  da redigitação de dados ou controles 
paralelos que, estando sujeitos a manipulação, também estão 
suscetíveis a possíveis fraudes.

SUGESTãO: Propostas de como o sistema pode ser melhor 
utilizado, indicando rotinas que não estão em uso atualmente, 
mas que poderiam auxiliar no gerenciamento de sua empresa, 
além de outros procedimentos, que promoveriam facilidades 
operacionais e melhor administração das informações 
existentes.

Ao i nal do relatório de Avaliação de Riscos, é apresentado 
estatisticamente os resultados em quantidade e percentual 
dos tipos de ocorrências encontradas na análise.

3.1.8.11. MENU

Botão de acesso para a tela com as ferramentas e operações 
das rotinas mais utilizadas que atendem qualquer tipo de 
cliente do Escritório Contábil, subdivididas em:

- Atualização e apuração de impostos;
- Emissão de guias de impostos estaduais, municipais e 
federais;
- Geração e arquivos para atendimento das obrigações 
acessórias.

3.2 – CONTÁBIL
Contabilize sua empresa de forma ágil, prática 
e simplii cada.
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3.2.1. INTRODUÇÃO AO MÓDULO 
CONTÁBIL
O Sistema JOTEC trabalha de forma totalmente integrada 
as demais áreas da empresa, contabiliza as informações 
automaticamente e possui ferramentas que facilitam a 
digitação manual lançamentos, através das rotinas: “tela 
simplii cada” e “cadastro de lançamento padrão”.

Com base nos lançamentos realizados, o Sistema JOTEC 
gera os arquivos conforme layout estabelecido pela Receita 
Federal (SPED contábil, F-cont, ECF) e demais relatórios 
contábeis de acordo com as normas IFRS/CPC’s  (lançamentos 
por lotes, livros diário e razão, razão por centro de custos, 
razão por contrapartida, razão conciliador, demonstrativos 
contábeis (balancete, balanço geral, DRE, DFC, DVA e notas 
explicativas), movimento por conta/mês e termo de abertura 
e encerramento. Possibilita também contabilização convertida 
em segunda moeda.

O módulo Contabilidade controla as contas patrimoniais e 
de resultados com parâmetros l exíveis, plano de contas 
vinculado ao plano referencial da Receita Federal (SPED 
Contábil e ECF) e inclusões automáticas das contas contábeis 
de clientes e fornecedores com opção de desativar a conta 
sem a necessidade de exclusão.

Auditoria de sistema que controla os acessos por usuários e 
auditor operacional que analisa os registros e operações do 
sistema, alertando sobre possíveis divergências em relação às 
operações previstas.

PCMDCCT00

3.2.2. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA
3.2.2.1. CADAStRO DE EMPRESA

Dei ne parâmetros de utilização do módulo contábil permitindo 
preenchimento dos dados cadastrais da empresa e dados do 
contador responsável. Nesta tela podemos dei nir informações 
importantes como:

– Períodos abertos: Abertura e fechamento de períodos 
contábeis para realizar os lançamentos contábeis.

– Conta contábil do cliente e fornecedor: Ao incluir-se um 
novo cadastro de cliente e fornecedor, o Sistema JOTEC realiza o 
preenchimento automático e sequencial das contas contábeis, 
cadastrando e vinculando o módulo Contábil automaticamente 
a estes clientes e fornecedores.

– Integração contábil: Com esta opção habilitada, o Sistema 
JOTEC fará com que todas as rotinas efetuadas (sejam elas 
cadastros ou operações) i quem de acordo com a integração 
completa e correta com o módulo Contabilidade, mantendo 
sempre um padrão, evitando assim quebra e falta de 
informações.

– Impressão de livros: Permite a impressão dos livros 
obrigatórios contendo os termos de abertura e encerramento 
(livro diário, livro razão e registros auxiliares).

PCCACEPCT

3.2.2.2. CADAStRO DE PlANO DE CONtAS

Possibilita a inclusão, alteração e exclusão de contas 
contábeis, além de permitir o relacionamento com o plano de 
contas referencial e código aglutinador para emissão do DRE 
(Demonstrativo de Resultado do Exercício).

PCCACPLCN

3.2.2.3. CADAStRO DE CENtRO DE CUStOS

Cadastro e dei nição de contas para centro de custos e 
rateio (distribuição) de valores entre departamentos para 
uso nas Notas Fiscais e outras operações, permitindo 
o acompanhamento e controle de despesas e receitas, 
principalmente pelo módulo Centro de Custos, no qual será 
atualizado automaticamente.

PCCACCC00

3.2.2.4. CADAStRO DE HIStÓRICO PADRãO

Possibilita cadastro de históricos i xos que podem ser 
vinculados ao lançamento padrão ou aos Lançamentos 
manuais (sem necessidade de digitação).

PCCACHT00

3.2.2.5. CADAStRO DE lANçAMENtO PADRãO

Possibilita agilizar os lançamentos rotineiros, i xando conta 
contábil, contrapartida e histórico para que se possa sugerir 
nos lançamentos manuais, sem necessidade de digitação.

PCCACLC00

3.2.2.6. PARÂMEtROS INtEGRAçãO

Esta rotina permite a criação de todos os parâmetros para 
realizar a integração contábil automática dos módulos: Contas 
a receber, Contas a pagar, Estoque, Fiscal, Folha de pagamento, 
Bancos e Ativo i xo.

3.2.3. FERRAMENTAS FACILITADORAS

3.2.3.1. AVAlIAR SItUAçãO

Avalia a situação das empresas com apenas 1 clique, o contador 
visualiza se existem pendências em todas as empresas 
cadastradas no Painel do Contador, permitindo regularizar 
estas pendências junto ao Auditor Operacional.
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3.2.3.2. REClASSIFICAçãO

Duplicatas: Permite reclassii car as Contas Contábeis das 
duplicatas a Receber e a Pagar independente de seu status.

Lançamentos bancários: Permite reclassii car as Contas 
Contábeis e Conta de Rateio (Centro de Custos) dos 
lançamentos bancários realizados.

3.2.3.3. RElAtÓRIO/MAPA DAS ObRIGAçÕES 
FISCAIS

Ferramenta do Sistema JOTEC que alerta sobre possíveis 
divergências em relação às rotinas: SPED Contribuições / SPED 
FISCAL, Ativo Fixo, GIA, Contabilidade, DCTF e DIPJ, agregando 
mais segurança e controle em relação as informações.

3.2.3.4. CUStÓDIA ElEtRÔNICA

Espaço gratuito em nosso Datacenter a ser utilizado pelo 
Escritório Contábil para o armazenamento de documentos. 
Podem ser armazenados arquivos em formato texto dos Livros 
Contábeis e demonstrações i nanceiras.

3.2.3.5. AVAlIAçãO DE RISCOS

Esta ferramenta do Sistema JOTEC permite auditar todas as 
rotinas realizadas, com i nalidade de gerar relatórios referente 
aos procedimentos eletrônicos e burocráticos das empresas 
que utilizam o Sistema JOTEC e são atendidas pelo Escritório 
Contábil.

As ocorrências estão divididas em três categorias, são elas:

ALTO RISCO: Alertas sobre uso indevido ou falta de utilização 
de controles disponíveis no sistema, que podem acarretar ou 
facilitar desvios de procedimentos e até serem caracterizados 
como possíveis fraudes.

RETRABALHO: Alertas sobre utilização incorreta das 
rotinas do sistema, que indicam desperdício de recursos em 
sua empresa, através da redigitação de dados ou controles 
paralelos que, estando sujeitos a manipulação, também estão 
suscetíveis a possíveis fraudes.

SUGESTãO: Propostas de como o sistema pode ser melhor 
utilizado, indicando rotinas que não estão em uso atualmente, 
mas que poderiam auxiliar no gerenciamento de sua empresa, 
além de outros procedimentos, que promoveriam facilidades 
operacionais e melhor administração das informações 
existentes.

Ao i nal do relatório de Avaliação de Riscos, é apresentado 
estatisticamente os resultados em quantidade e percentual 
dos tipos de ocorrências encontradas na análise.

3.2.3.6 – MENU

Botão de acesso para a tela com as ferramentas e operações 
das rotinas mais utilizadas que atendem qualquer tipo de 
cliente do Escritório Contábil, subdivididas em:

– Realizar fechamento contábil;

– Emissão do arquivo SPED contábil (ECD), F-cont, DIPJ e ECF;

– Emissão de relatórios contábeis, como: Livro diário, razão e 
demonstrações contábeis.

3.2.3.7 – ObSERVAçãO

Campo livre para anotações que serão vinculadas a cada 
empresa (observações, lembretes e avisos).

3.2.3.8 – AUDItOR OPERACIONAl

Ferramenta do Sistema JOTEC que permite ao contador 
fornecer suporte aos clientes que utilizam o JOTEC. O programa 
analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre 
possíveis divergências em relação a operação processada.

O contador saberá o que precisa ser corrigido evitando 
complicações futuras, podendo corrigir as divergências de 
imediato ou orientar os usuários na origem das informações.

Veja na tabela abaixo os itens mais importantes que o sistema 
avalia. 

3.3. FOLHA DE 
PAGAMENTO
3.3.1. INTRODUÇÃO AO MÓDULO FOLHA 
DE PAGAMENTO
O Módulo Folha de Pagamento realiza o controle das obrigações 
trabalhistas, gerenciando o RH da empresa. Controla de forma 
prática o l uxo de funcionários, permitindo efetuar os devidos 
pagamentos e o cumprimento das obrigações acessórias, 
tais como: DIRF (informe de rendimento), SEFIP, CAGED, Rais 
magnética, MANAD, SPED eSocial, CEF (remessa/retorno do 
NIS/PIS), entre outros.

MÓDULO DIVERGÊNCIA  APONTADA CONSEQUÊNCIA

Bancos Conta bancária sem conta contábil Integração contábil incorreta

Contas a Pagar Registro da duplicata no Contas a Pagar sem conta contábil Integração contábil incorreta

Contas a Receber Registro da duplicata no Contas a Receber sem conta de rateio Integração contábil incorreta

Contabilidade Conta contábil sem conta referencial Divergência no SPED Contábil

Fiscal Conta contábil inexistente para CFOP Integração contábil incorreta

Estoque Grupo sem conta contábil Integração contábil incorreta
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O módulo calcula e armazena os eventos trabalhistas dos 
funcionários disponibilizando as informações para integração 
ao módulo Contabilidade, Fiscal e Contas a Pagar.

Com o Painel do Contador, será possível o controle total do 
módulo Folha de Pagamento, com a utilização das ferramentas 
facilitadoras.

3.3.2. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA
Permite cadastrar e complementar todos os dados trabalhistas, 
previdenciários e i nanceiros da empresa para que o módulo 
possa processar a folha de pagamento de forma completa. 

• Cadastro completo de funcionários contendo dados 
pessoais e opção de inclusão da foto digital;

• Tabela de eventos totalmente parametrizável, podendo 
incluir novos eventos caso necessário;

• Cadastro de turnos, com horários fl exíveis para sexta-feira;

• Controle de ponto eletrônico integrado ao processamento 
da folha;

• Cadastro de atividades dos funcionários;

• Cadastro de cargos nos departamentos;

• Cadastro de Código Brasileiro de Ocupação C.B.O;

• Cadastro de departamentos: possibilita o agrupamento 
dos colaboradores e visualização dos custos;

• Cadastro de eventos condicionais;

• Cadastro de feriados:  possibilita o ajuste do cálculo da 
DSR;

• Cadastro de sindicatos; defi ne a relação de sindicatos dos 
funcionários;

• Parâmetros de arquivo magnético de vale-transporte: 
Dei ne informações de cobrança e entrega;

• Tabulador de cheque: confi gura a emissão de modelos de 
cheques;

• Tabulador do arquivo magnético da folha de pagamento 
bancário;

• Tabulador de dados dos funcionários: possibilita a 
confecção de diversos formulários.

PCCAFEP00

3.3.3. SPED SOCIAL (eSOCIAL)
O Sistema JOTEC permite gerar o arquivo para validação e o 
envio das informações processadas em folha para os órgãos 
Federais.

PCEMFSPFC

3.3.3.1. blOCOS (lAYOUtS)

Todos os blocos do eSocial são atendidos, conforme lista de 
layouts abaixo:

S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte

S-1005 – Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil

S-1010 – Tabela de Rubricas

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos

S-1040 – Tabela de Funções/Cargos em Comissão

S-1050 – Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho

S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

S-1080 – Tabela de Operadores Portuários

S-1200 – Remuneração do Trabalhador

S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

S-1220 – Pagamentos a Benei ciários Não Identii cados

S-1250 – Aquisição de Produção Rural

S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

S-1270 – Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos

S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos

S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos

S-1300 – Contribuição Sindical Patronal

S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo

S-2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar

S-2200 – Admissão de Trabalhador

S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho

S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho

S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador

S-2230 – Afastamento Temporário

S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco

S-2241 – Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial

S-2250 – Aviso Prévio

S-2298 – Reintegração

S-2299 – Desligamento

S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo – Início

S-2305 – Trabalhador Sem Vínculo – Alteração Contratual

S-2399 – Trabalhador Sem Vínculo – Término

S-3000 – Exclusão de Eventos

S-4000 – Solicitação de Totalização de Eventos, Bases e 

Contribuições

S-4999 – Adesão antecipada ao eSocial
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3.3.4. FLUXO DO PROCESSAMENTO DA 
FOLHA

PCFPEFXPF

3.3.4.1.  CADAStRO COMPlEtO DO 
FUNCIONáRIO E SUAS PARtICUlARIDADES

3.3.4.2. CHECAGEM DAS tAbElAS DE 
ObRIGAçÕES

Impostos, afastamentos, cargos, eventos trabalhistas, entre 
outros.

3.3.4.3. ENCARGOS SOCIAIS, COMO: INSS, 
FGtS, IRRF, CONtRIbUIçãO SINDICAl E 
ASSIStENCIAl

3.3.4.4. CálCUlO DOS bENEFíCIOS 
tRAbAlHIStAS

Vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, etc.

3.3.4.5. FECHAMENtO MENSAl DA FOlHA 

Cálculo da folha, cálculo de férias, 13º salário e rescisões.

3.3.4.5.1. GERAçãO DE ARQUIVOS MENSAIS OU 
PERIÓDICOS

CAGED, DIRF, SEFIP, RAIS, entre outros.

3.3.4.5.2. DEMAIS CONSUltAS E RElAtÓRIOS

3.3.5. FERRAMENTAS FACILITADORAS

3.3.5.1.  AUDItOR OPERACIONAl

Ferramenta do Sistema JOTEC que permite ao contador 
fornecer suporte aos clientes que utilizam o JOTEC. O programa 
analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre 
possíveis divergências em relação a operação processada.

O contador saberá o que precisa ser corrigido evitando 
complicações futuras, podendo corrigir as divergências de 
imediato ou orientar os usuários na origem das informações.

Veja na tabela abaixo os itens mais importantes que o sistema 
avalia:

PCCODAUOP

3.3.5.2. AVAlIAR SItUAçãO

Avalia a situação das empresas com apenas um clique, o 
contador visualiza se existem pendências em todas as 
empresas cadastradas no Painel do Contador, permitindo 

regularizar estas pendências junto ao Auditor Operacional.

3.3.5.3. ObSERVAçãO
Campo livre para anotações que serão vinculadas a cada empresa 

(observações, lembretes e avisos).

3.3.5.4. AVAlIAçãO DE RISCOS

Esta ferramenta do Sistema JOTEC permite auditar todas as 
rotinas realizadas, com i nalidade de gerar relatórios referente 
aos procedimentos eletrônicos e burocráticos das empresas 
que utilizam o Sistema JOTEC e são atendidas pelo Escritório 
Contábil.

As ocorrências estão divididas em três categorias, são elas:

ALTO RISCO: Alertas sobre uso indevido ou falta de utilização 
de controles disponíveis no sistema, que podem acarretar ou 
facilitar desvios de procedimentos e até serem caracterizados 
como possíveis fraudes.

RETRABALHO: Alertas sobre utilização incorreta das 
rotinas do sistema, que indicam desperdício de recursos em 
sua empresa, através da redigitação de dados ou controles 
paralelos que, estando sujeitos a manipulação, também estão 
suscetíveis a possíveis fraudes.

SUGESTãO: Propostas de como o sistema pode ser melhor 
utilizado, indicando rotinas que não estão em uso atualmente, 
mas que poderiam auxiliar no gerenciamento de sua empresa, 
além de outros procedimentos, que promoveriam facilidades 
operacionais e melhor administração das informações 
existentes.

Ao i nal do relatório de Avaliação de Riscos, é apresentado 
estatisticamente os resultados em quantidade e percentual 

dos tipos de ocorrências encontradas na análise.

3.3.5.5. MENU

Botão de acesso para a tela com as ferramentas e operações 
das rotinas mais utilizadas que atendem qualquer tipo de 
cliente do Escritório Contábil, subdivididas em:

– Atalhos para atualizações i scais (i cha i nanceira mensal e 
cálculo da folha);

– Atalhos para relatórios i scais (relatório de folha e encargos 
em geral).

PAINEL DO CONTADOR

MÓDULO DIVERGÊNCIA APONTADA CONSEQUÊNCIA

Folha de Pagamento Evento sem conta contábil Integração contábil incorreta
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4.  PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS DO 
PAINEL DO CONTADOR

4.1. A UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
MÓDULOS REFERENTES A GESTÃO 
CONTÁBIL, INTEGRANTES DO NOSSO ERP:
(descrição completa dos módulos nas páginas deste catálogo)

Contabilidade: Executa as atribuições legais e permite uma 
análise gerencial dos dados da empresa.                                       

Diário Auxiliar: Emite o diário auxiliar contábil, possibilitando 
evitar o detalhamento clientes e fornecedores   na contabilidade.

Ativo Fixo: Gerencia os bens de uma empresa através de uma 
posição física/contábil.

Fiscal: Controla a apuração dos impostos e emissão dos livros 
legais.

Folha de Pagamento: Permite total controle do funcionário 
desde a sua contratação até seu desligamento.

Gestor: Disponibiliza informações precisas e detalhadas 
através de grái cos e relatórios.

Filiais: Possibilita o atendimento de até 120 clientes 
individualmente.

4.2. TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO
Necessários para correto entendimento e operação do Painel e 
consequentemente um ótimo atendimento aos clientes.

4.3. WORKSHOPS GRATUITOS E 
PERIÓDICOS
Objetivando o aperfeiçoamento de todo o Escritório Contábil 
tanto em relação a atualização do Sistema JOTEC (em relação 
a novas regras i scais/contábeis) como o melhor conhecimento 
sobre a abrangência e detalhes de operações do Sistema 
JOTEC.
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5. UTILIZANDO O PAINEL 
DO CONTADOR

A utilização do Painel do Contador contempla os clientes do 
Escritório Contábil que efetivamente são usuários do Sistema 
JOTEC e da mesma forma aqueles que não possuem nosso 
Sistema. 
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Para clientes que utilizam o Sistema JOTEC, os cálculos de 
impostos, movimentações i nanceiras, cadastros e parâmetros, 
já são operacionalizados, em função da integração de todo o 
Sistema e as informações necessárias à gestão contábil/i scal 
são disponibilizadas ao Painel do Contador, bastando apenas a 
solicitação dos dados, relatórios e alguma checagem. 

Quando o cliente não possui nosso Sistema, através da 
importação dos arquivos XML’s são gerados os cadastros, 
parâmetros e informações para o correto atendimento contábil 
e i scal. Assim, a gestão contábil, tributações e relatórios 
(SPED’s, Balanços, etc.) serão atendidos igualmente como se o 
cliente utilizasse o Sistema JOTEC.

Com logins e senhas liberados ao Contador para acessar o 
“Painel”, é possível atender plenamente seus clientes sem a 
necessidade de qualquer outro Software.

Quando operações do Painel do Contador exigirem e 
dependerem do envolvimento com leis, normas ou regras 
governamentais, estas serão atualizadas ou incluídas no 
Sistema JOTEC automaticamente, sem ônus ao Escritório 
Contábil.

Para melhor entendimento de como o Painel do Contador opera, 
nas páginas 220 e 221 pode ser visualizado um l uxograma 
mostrando o “passo a passo” desta nossa solução contábil.

6. OBSERVAÇÕES SOBRE O 
FLUXO

Ao implantar o uso do Painel do Contador para o cliente do 
Escritório Contábil, são necessárias checagens dos dados, 
como: dei nição do plano de contas, relacionamento de CFOP x 
Conta Contábil e Centro de Custos. Através da importação dos 
XML´s das notas, os demais cadastros poderão ser efetuados 
de forma automática, tais como: Movimentações de Estoque, 
Pedidos de Venda, Produtos, Classii cação Fiscal, Duplicatas, 
Registro Livros Fiscais, Transportadora, Fornecedores e 
Clientes.
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7. RESUMO DAS 
PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS DOS 
DEMAIS MÓDULOS

Módulo Diário Auxiliar : Sistema de apoio ao módulo contábil, 
integrado aos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar, 
possibilita a emissão dos livros com as movimentações de 
títulos dos clientes e fornecedores, evitando o detalhamento 
nas contas contábeis na contabilidade.

Módulo Ativo Fixo: Sistema de apoio a contabilidade e SPED 
i scal possibilita o controle dos bens e seus custos e das 
despesas de depreciação. O cadastro da conta do item “bem” 
possibilita o relacionamento da conta contábil e demonstra 
o total acumulado e depreciado. O cadastro do bem está 
organizado por código, subitem, data aquisição, nome do 
fornecedor, nome da seguradora, valor da aquisição, data de 
início e i m da depreciação valor depreciado até o momento e 
saldos. 

Outra característica importante do módulo é controlar os 
créditos do CIAP (Crédito de ICMS do Ativo Permanente) por 
tipos de bens, e seus valores creditados serão considerados 
no movimento do SPED i scal (Bloco G). Após efetuada a 
depreciação do mês, os dados são totalmente integrados a 
contabilidade.

Além do controle dos bens através dos cadastros, as 
movimentações podem ser visualizadas nos relatórios Relação 
das aquisições, Relação das baixas, Relação de correções, 
Relação de depreciação/amortização, Posição valorizada dos 
bens, Inventário do Ativo Fixo, Relação de bens por seguradora, 
Razão auxiliar por UFIR, Ficha analítica de controle de ativo 
imobilizado e Controle CIAP.

Módulo Gestor: Disponibiliza informações precisas e 
detalhadas da empresa, para que o contador possa analisá-
las, por departamentos especíi cos ou da empresa como um 
todo. Com base nos dados apresentados, o contador terá a 
sua disposição, informações que lhe apoiará, visando sempre 
o crescimento da empresa. As informações são representadas 
através de grái cos, tabelas, índices e relatórios.

Módulo Filiais: Possibilita o controle de até 120 bases 
distintas utilizando o mesmo banco de dados, Com o módulo 
Filiais o contador poderá acessar outra empresa (cliente) sem 
a necessidade de sair do sistema.

8. ARMAZENAMENTO NF-E 
– CUSTÓDIA ELETRÔNICA

SIMPLICIDADE NO CONCEITO E NA 
FORMATAÇÃO
Armazenamento NF-e – Ciente das dii culdades dos Escritórios 
Contábeis em equacionar a quantidade de trabalho x mão 
de obra e ferramentas disponíveis x tempo adequado, 
desenvolvemos mais esta ferramenta para simplii car a 
obrigação legal de arquivar os documentos eletrônicos i scais 
por tempo determinado. Seja na concepção das telas ou as 
operações para armazenar, consultar e utilizar os arquivos, 
tudo foi programado para que o Escritório Contábil se benei cie 
deste serviço obrigatório com o mínimo de esforço analítico e 
de tempo.

FACILIDADE NA UTILIZAÇÃO
Através do Painel do Contador, as pessoas autorizadas do 
Escritório acessam o espaço determinado em nosso Datacenter 
e com grande facilidade arquivam os documentos. Também os 
próprios clientes do Escritório podem realizar esta operação, 
utilizando o link no site da JOTEC. Isto representa Introdução 
rápida dos documentos eletrônicos i scais (incluindo os XML’s), 
consultas imediatas e de fácil leitura e impressão ou envio dos 
documentos selecionados logo após as consultas.

SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DOS 
DADOS E ARQUIVOS
Este serviço oferecido pela JOTEC, embora gratuito, completa 
um nível de segurança equivalente ao apresentado a qualquer 
de nossos clientes, isto é, garantia de backups, suporte 
gratuito, atualização das disposições legais quando necessário, 
replicação dos arquivos, etc.

MAIOR TRANQUILIDADE PARA O 
CONTADOR
Nestes tempos de incertezas sempre estaremos focados 
em criar ferramentas para minimizar as preocupações dos 
contadores e aumentar sua tranquilidade, gerando condições 
de racionalizar trabalhos e operações, facilitar a introdução, 
consulta e manuseio dos dados e diminuir riscos de perda de 
informações.

A Custódia (armazenamento das NF-e’s) atende TODOS 
os clientes do Escritório Contábil, independente da 
utilização do Sistema JOTEC.
Fonte: http://JOTEC.com.br/armazenamento-nfe-custodia-eletronica/


