
A NF-e e o SPED, por exemplo, permitirão que o governo 
acompanhe em tempo real as movimentações econômi-
cas, e os relatórios contábeis poderão ser gerados em 
questão de segundos, possibilitando uma atuação muito 
mais rápida e e�caz contra a sonegação de impostos. 

Tendo em vista esse novo cenário, os escritórios de 
contabilidade precisam se preparar e se munir de fer-
ramentas que também garantam mais dinamismo nas 
operações e que permitam a geração das informações 
gerenciais, para uma análise mais profunda do negócio e 
que possibilite rápidas decisões estratégicas. O contador 
passa a ser peça fundamental na gestão da empresa.

Para atender essas novas necessidades do mercado, a 
Dzyon S/A juntou a sua experiência de mais de 20 anos 
desenvolvendo softwares de gestão empresarial, atenden-
do diferentes segmentos e porte de empresas, e criou um 
sistema especialmente para os escritórios de contabilida-
de: o Dzyon Contábil. É um software totalmente 
integrado, padronizado, que dá agilidade nas operações 
do dia-a-dia, contabilizando tudo automaticamente a 
partir das notas �scais ou qualquer documento, fazendo 
a escrituração e apuração dos impostos, além de ter 
também um módulo completo para gestão de Folha de 
Pagamento e Patrimônio. Todas essas informações 
permitem gerar inúmeros relatórios gerenciais, demons-
trativos de resultado, análises verticais, inclusive com 
rentabilidade por Unidade de Negócio.

Módulos do dzyonContábil

FISCAL
Escrituração dos registros de Entrada e Saída de Mercadorias 
e Serviços, Apuração dos Impostos, geração de arquivos 
exigidos pela legislação federal e estadual.

CONTABILIDADE
Geração dos balancetes, balanços, diários, razão por centro 
de custo e unidade de negócio, além de inúmeros relatórios 
gerenciais que permitirão uma visão estratégica, em tempo 
real, aumentando o valor agregado do serviço prestado ao 
cliente.

FOLHA DE PAGAMENTO
Gerenciamento e cálculo dos pagamentos, impostos, benefí-
cios, ponto eletrônico, banco de horas, de forma dinâmica e 
con�gurável conforme a necessidade do seu cliente.

PATRIMÔNIO
Gerenciamento completo dos bens, sua localização física, 
depreciação, exaustão, amortização, desmembramento e 
agregamento, transferências entre centros de custos ou 
grupos, baixas parciais e totais, Impairment, CIAP, crédito 
de PIS/COFINS, imobilização em andamento, simulações.

dzyonContábil

Cada vez mais, o contador se torna responsável por coordenar e orientar 
o empresário a gerir seus negócios baseado no cumprimento da legislação 
e focado no lucro do cliente, e não apenas nos serviços burocráticos. 

O Dzyon Contábil permite essa nova abordagem, que ressalta e valoriza 
o contador, além de gerar novas receitas.

Uma nova fonte de receita
para o seu escritório



dzyonContábil

Os benefícios...

Quer saber mais sobre o Dzyon Contábil na voz de quem usa e adora o produto? Visite a seção
de cases em www.dzyon.com e con�ra porque a solução Dzyon é sucesso absoluto entre as empresas.

Siga-nos!
       
Dzyon S/A
R. Arizona, 1426 – Conj.22 – Brooklin Novo – São Paulo – SP – Tel. (11) 2663-2021 – www.dzyon.com

www.twitter.com/Dzyon www.facebook.com/DzyonSoftware 
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Com o Dzyon Contábil, seu escritório e seus pro�ssionais estarão utilizando um 
sistema integrado, seguro, fácil, dinâmico, inteligente, moderno, melhorando a 
qualidade do trabalho e do ambiente. Levar os valores da Dzyon (Amor, Alegria, 
Gratidão, Re�exão e Prosperidade) e disseminá-los nos escritórios de contabilida-
de é o nosso objetivo. Acreditamos que, dessa forma, é possível fazer com que 
todos se bene�ciem e prosperem!

Além disso, a Dzyon propõe um novo conceito de negócio, utilizando-se das 
mais altas tecnologias, para agregar valor aos serviços prestados pelo contador e 
ressaltar e valorizar a importância de um excelente escritório de contabilidade na 
vida das empresas e dos empresários.

Conheça agora os 5 PASSOS para a implementação dessa nova visão de negócio:

Um novo conceito de negócio
para os escritórios de contabilidade

PASSO 1 ・ Armazenamento de NF-e na Nuvem
As empresas devem guardar arquivos de NF-es emitidas e 
recebidas por 5 anos, os apresentando ao Fisco se solicitado. 
O módulo de Armazenamento do Dzyon Contábil é a forma 
mais prática para isso. Os arquivos do seu Cliente vão automati-
camente para um DataCenter seguro, disponíveis para acesso a 
qualquer momento. Com investimento zero, você pode oferecer 
esse serviço ao Cliente – e ainda gerar receitas.

PASSO 2 ・ Seu escritório na Nuvem
Disponibilizar via internet segura informações de balancete, 
diário, razão, guias de recolhimento, holleriths e assim por 
diante, permitindo que seus Clientes acessem os dados de 
qualquer lugar, a qualquer momento. Evita que o Contador 
seja acionado a todo instante, elimina geração de papel e 
despesas com envio de documentos. O próprio Cliente acessa 
o Portal Web ContabilSoft ou recebe os documentos por email, 
automaticamente. Você economiza tempo, pessoal, burocracia, 
papel – e gera receita.

PASSO 3 ・ ERP Descomplicado para Seu Cliente
Muitas empresas não possuem sistema interno de gestão do 
negócio, o que di�culta seu crescimento e dá mais trabalho 
ao Contador. Com o Dzyon ERP, seu Cliente passa ter gestão 
organizada e padronizada, evita erros e os lançamentos são 
contabilizados automaticamente, sem redigitação.  Ajuda o 
Cliente, facilita a vida do Contador e, com investimento zero 
por parte do seu escritório, também gera novas receitas.

PASSO 4 ・ Importação automática de dados
Se seu Cliente já tem um sistema de ERP, é possível aproveitar 
os dados gerados. A importação automática de arquivos em 
formato Texto ou Excel não só minimiza digitações, economiza 
tempo, recursos e pessoal do seu escritório.

PASSO 5 ・ Informações Gerenciais para Decisões  
              Precisas
Em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas 
precisam de informações e dados reais que ajudem a entender 
o cenário e a tomar decisões rápidas e precisas. Com os sistemas 
Dzyon BI, é possível criar modelos de relatórios gerenciais e 
estratégicos, segundo o setor ou necessidade do seu Cliente. 
Oferecer esses dados constantemente, de forma transparente, 
é um capricho que será supervalorizado por seu Cliente. Para 
Contadores experientes, com o uso da tecnologia Dzyon é 
simples prestar esse novo serviço que excede às expectativas 
e se torna um diferencial para atrair novos Clientes.

Banco de Dados con�ável e seguro 

Módulos integrados (Contábil, Fiscal, Folha 
de Pagamento, Patrimônio), que evitam 
duplicidade de lançamentos e retrabalhos

Sistema amigável e prático, de navegação 
dinâmica

Controle por Unidade de Negócio

Controle por Centro de Custo

Importação de XML da NF-e

Relatórios gerenciais

Suporte Técnico altamente quali�cado

Multi plano de contas, permitindo diferentes 
visões e formas de apresentação

In�nitas facilidades que só os sistemas da 
Dzyon possuem

Sistema de fácil aprendizado e rápida 
formação e adaptação de novos usuários

Atualização Legal e Tecnológica, garantindo 
atendimento a todas as exigências da 
legislação brasileira, inclusive SPED

Sistema altamente con�gurável, 
adequando-se facilmente a diferentes 
segmentos e necessidades de cada cliente


