Informativo Imediata 01/09 de janeiro de 2009

Gerador de Arquivo magnético da RAIS, que possibilitará
atender a Portaria MTE nº 1.207, de 31 de dezembro de
2008 e deverá ser transmitido até 27 de março de 2008.

A Imediata está liberando a atualização do sistema de Folha de Pagamento 1.97, com o novo
gerador do arquivo da “Relação Anual de Informações Sociais” - RAIS, para atender a Portaria MTE
nº1.207, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade da declaração da RAIS, que
deverá ser fornecida por meio da internet com prazo de entrega para até 27 de março de 2009.
Todos os clientes que trabalham em parceria com a Imediata (com contrato de Suporte e
Atualização) ou clientes que estejam dentro do período de garantia (adquiriram ou fizeram
recentemente a renovação), poderão fazer a atualização de seu sistema diretamente em nosso site :
http://www.imediata.com.br/index.php?area=atualizacao, na opção " Folha de Pagamento 1.97".
Gostaríamos de lembrar que antes de iniciar qualquer procedimento de atualização o usuário deverá
fazer no mínimo 2 cópias de segurança de seu sistema (Backup).
Com o sistema atualizado basta gerar os arquivos e fazer a validação no programa GDRAIS2008,
disponibilizado pelo Governo em http://www.rais.gov.br/RAIS_SITIO/download.asp#gdrais.
A IMEDIATA terá o maior prazer em atendê-lo para esclarecer suas dúvidas. Para isso
colocaremos a disposição do usuário, profissionais treinados para orientá-los sobre segurança,
procedimentos operacionais, assessoramento técnico na atualização de seu sistema de Folha de
Pagamento. Entre em contato imediatamente com nosso departamento de suporte pelo e-mail:
suporte@imediata.com.br ou pelos telefones: 0xx(51)37221961 e (51)37225805.

Folha de Pagamento 1.97.
Além da RAIS, o sistema de Folha de
Pagamento 1.97 está apto a gerar a
SEFIP, o CAGED, a DIRF com o
magnético da versão 1.1 e o arquivo da
GRRF, para atender o Aplicativo da
Guia de Recolhimento Rescisório do
FGTS, denominado GRRF 1.3. Estas
rotinas beneficiam muito empresas e
escritórios que possuem um grande
número de empresas para controlar e
um
movimento
considerável
de
funcionários, o que tornaria impossível o
preenchimento manual das informações.
Para maiores esclarecimentos sobre suas
funcionalidades basta que sua empresa
entre em contato com nosso departamento técnico ou suporte.

Atenciosamente...

___________________________
João C. Pereira. - Dpto Comercial
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