Inscrições GRATUITAS

SOFTWARE DE AUDITORIA
Convidamos V. Exa. a conhecer o software de auditoria português, o SIPTA - Sistema Informático de Papéis
de Trabalho de Auditoria e o software de prestação de contas, o DEFIR – Impostos, Análise Financeira e
Consolidação de Contas.

Clique na imagem ao lado e assista ao vídeo de 3 min apresentado no

XII CONGRESSO DOS ROC (2016) e conheça a ferramenta de
auditoria que verdadeiramente o auxiliará.
Poderá executar todo o processo de auditoria, desde o planeamento da auditoria
à fase de relato e acompanhamento, cumprindo com os normativos internacionais e nacionais. Trabalhe em
equipa e não repita processos, sendo eficiente e eficaz. Importe dados com facilidade e rapidez, criando
diversos mapas de trabalho automaticamente, utilize técnicas estatísticas, analise saldos, transações e
recolha evidências, utilize processos de circularização automatizados, valide o apuramento de imposto,
proceda a análises financeiras, consolide contas e muito mais …
No próximo mês de Setembro promoveremos GRATUITAMENTE novas sessões de divulgação.

Venha

conhecer as Novidades, inscrevendo-se num dos locais indicados: Porto, Lisboa e Coimbra.
Caso não lhe seja possível estar num dos referidos locais,
contacte-nos para o email abaixo.

INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO

Alternativamente, pode enviar-nos este documento com os dados abaixo preenchidos (ficha de inscrição),
para um dos seguintes contactos:

e-mail: geral@sipta.pt

correio: WIS4 – Web Integrated Systems, Lda.
Rua Egas Moniz, Lote 4, nº 81, r/c
3030-488 COIMBRA

Certos do V. melhor interesse e atenção, subscrevemo-nos com as mais cordiais saudações.
---------------------------------------------------------

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO
Nome

Nº ROC

Nº SROC

E-mail

Tel/Tlm

Nº Inscrições

ESCOLHA O LOCAL E O DIA:
PORTO
LISBOA
COIMBRA

DATA

(19 de Setembro de 2017)
(21 de Setembro de 2017)
(26 de Setembro de 2017)

HORA

14:30
14:30
14:30

LOCAL

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA OROC
SEDE DA OROC
ISCAC (A CONFIRMAR)

´

ASSINATURA:________________________________
WIS4 - Web Integrated Systems, Lda
Tlm. 964 197 617 | 962 466 048
geral@sipta.pt | www.sipta.pt

DATA: ___/___/_____
Protótipo – Sistemas de Informação, S.A.
Tel. 21 409 86 51
defir@prototipo.pt | www.defir.pt

