
COMO USAR?

Veja o que nossos clientes dizem sobre o 
Importador Universal!

COM QUEM USAR?
Com os seus clientes que já usam uma 
solução financeira (seja através de ERP, 

planilhas ou algum tipo de sistema 
financeiro).

Importe arquivos com as informações 
financeiras de todos os seus clientes, de 
qualquer planilha ou sistema, para 
qualquer sistema contábil.

Executamos trabalhos de registros de 
contabilidade com IU 8x mais rápido 
que pelo método tradicional. E fica mais 
rápido e eficiente quanto maior o volume 
de trabalho.

Frederico Fernandes - LA Contab

Em algumas empresas diminui em 70% o 
tempo gasto com a contabilidade e 
diminui em 80% o índice de erros de 
lançamentos.

Vânia Trindade - VSM Contabilidade

Faça milhares de lançamentos 
contábeis em poucos minutos 
com o Importador Universal!
O Importador Universal é um sistema de integração utilizado pelos contadores. 

Ele integra as informações dos seus clientes no seu sistema contábil.

PARA GANHAR 
TEMPO

Independentemente do 
movimento financeiro 
do cliente, você pode 

lançar tudo em minutos

POR QUÊ?

Quer mais informações? Clique aqui ou 
envie email para contadores@nibo.com.br

PARA PREVENIR 
ERROS

Fazer digitação manual 
implica em erros, como 
por exemplo no Sped.

PARA EVITAR 
RETRABALHOS

Uma vez que seu cliente 
já fez registros no 

sistema dele, você não 
precisa fazer a digitação 
dos lançamentos, é só 

aproveitar.

PARA REDUZIR O TRABALHO 
DA EQUIPE CONTÁBIL

Com a mesma equipe contábil o seu 
escritório poderá atender um maior 

número de clientes. A nossa 
ferramenta vai te ajudar a ter mais 

produtividade

PARA SIMPLIFICAR A ROTINA 
DO SEU CLIENTE

Reduz o trâmite de documentos 
que seu cliente envia para a 
contabilidade e você ganha 

velocidade na apresentação dos 
relatórios contábeis

com o Importador Universal!
O Importador Universal é um sistema de integração utilizado pelos contadores. 

Ele integra as informações dos seus clientes no seu sistema contábil.

PARA GANHAR 

POR QUÊ?

PARA PREVENIR PARA EVITAR 

http://conteudo.nibo.com.br/demo-importador-universal-para-contadores

