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Informativo IMEDIATA 03/09 de 01 de maio de 2009

...agora já com
o SPED Contábil!
O tão comentado SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, é composto por três
subprojetos: Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Escrituração Contábil Digital e Escrituração Fiscal
Digital. A IMEDIATA já possui em operação em vários clientes a solução de NFe e agora
está disponibilizando a nova versão 3.06, do Sistema de Contabilidade 2009, já
preparada para atender ao projeto SPED Contábil.
Estas soluções alinhadas tecnicamente com as Secretarias de Fazenda e Receita
Federal, são ferramentas aptas a atender os requisitos tecnológicos do SPED e NFe,
através da troca de informações seguras com instituições governamentais e que estarão
disponíveis aos 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). Com o sistema atualizado basta gerar os arquivos e
fazer a validação no Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pela Receita Federal
no site: http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedContabilmultiplataforma.htm

Com a certeza de estar cumprindo plenamente o compromisso com seus clientes, a
IMEDIATA terá o maior prazer em atendê-los para esclarecer suas dúvidas, principalmente
no que diz respeito à adequação da infra-estrutura de sua empresa para suportar tais
processos. Para isso colocaremos a disposição do usuário, profissionais treinados para
orientá-los sobre segurança, procedimentos operacionais, assessoramento técnico na
atualização de seu sistema de Contabilidade. 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.
Tanto para a Nota Fiscal Eletrônica
como para o SPED Contábil, a
IMEDIATA
disponibiliza
módulos
específicos que atendem diversos
cenários, totalmente integrados com o
ERP (Enterprise Resource Planning)
Comercial/Industrial e/ou simplesmente
à Contabilidade(SPED), com todo o
acompanhamento e monitoramento de
implantação e operacionalização da
solução.

Atenciosamente...
_____________________
João C. Pereira - Dpto Comercial
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