A SOLUÇÃO PARA SUA EMPRESA

O Sistema FAZ foi desenvolvido para cumprir tarefas de forma padronizada, com mais eﬁciência e menos
tempo de execução, maximizando seus lucros. Comece agora a transformação da sua empresa!

NOSSO COMPROMISSO
Com o Sistema FAZ sua empresa ganhará agilidade,
transparência, conﬁança e padronização dos processos.
Otimizando o tempo da equipe, ampliando a visibilidade dos
processos, proporcionando disponibilidade de crescimento
e um relacionamento saudável com o seu cliente.

MAXIMIZAR LUCROS
Investimento com certeza de retorno.
O FAZ roteiriza as tarefas do escritório e com isso minimiza
as possibilidades de erros (atrasos, multas, etc). Com essa
segurança sua equipe trabalhará com maior produtividade,
de maneira correta e pode atender uma demanda maior de
clientes. O tempo dos colaboradores para execução de cada
tarefa é reduzido e isso possibilita que o mesmo quadro
atenda a mais clientes.

SEGMENTOS
FAZ CONTÁBIL
O Sistema FAZ nasceu da necessidade de um controle mais
eﬁciente na gestão do escritório de assessoria empresarial.
Resultado de anos de aperfeiçoamento para que pudesse
atender de maneira segura todas as demandas,
possibilitando melhor desempenho e agilidade nos
processos cotidianos.
Eﬁciência, visão globalizada e controle são os pontos
principais do sistema. Com ele o gestor toma decisões mais
certeiras e pode gerir seu escritório com mais liberdade.
Garante segurança e conforto para que a equipe possa
participar, criar, evoluir e ser vista.
O Sistema FAZ é uma ferramenta inovadora que tornará a
gestão contábil dinâmica, aumentando a possibilidade de
crescimentos dos negócios.
Os segmentos FAZ Escolar e FAZ Clínica estão em processo
de implantação, em breve estarão disponíveis para
contratação.

FUNCIONALIDADES
Monitoramento
O gestor monitora todos os processos de maneira
panorâmica e segura, visualizando o que precisa de
atenção.
Permite agir com precisão para que as entregas sejam
garantidas dentro do prazo, sem contratempo ou prejuízo. O
gestor poderá intervir a qualquer momento, sempre que
entender que o responsável não atende às necessidades de
uma determinada etapa de forma satisfatória, substituindo-o
ou transferindo-o de função. O FAZ relata tudo, inclusive quem
deveria ter feito certa tarefa e quem de fato a fez, além da
veriﬁcação da data prevista para sua realização e de quando
ela ocorreu. O FAZ armazena todas as comunicações entre
clientes e colaboradores, oferecendo a ambos os lados à
segurança dos combinados.
Roteiro
O diferencial do nosso sistema. Padroniza os processos e
facilita a rotina no escritório.
A roteirização vem programada com todos os processos,
prazos e etapas de uma demanda contábil. Padroniza a
comunicação, a redação e a execução de tarefas. O FAZ
Contábil, conta com mais de 200 roteiros prontos que geram
1.745 tarefas. Esses roteiros são divididos em três tipos
diferentes e com isso conseguem atender às demandas do
escritório. Os de Data Inicial e Data Final são utilizados em
roteiros com prazos normais e os de Data Flexível atendem
urgências e podem ser personalizados. Com os roteiros, todos
os processos podem ser executados em conformidade,
independente do conhecimento prévio do seu colaborador.

Prazos e Avisos
Controle antecipado de prazos para intervir e avisos para
concluir o trabalho com êxito.
Com um rígido controle de prazos e datas, o Sistema FAZ
disponibiliza alertas para vencimentos, entregas, pagamentos
e outros processos. É possível perceber que um trabalho está
fora do cronograma e corrigir o problema a tempo, de forma
que o cliente nunca saia prejudicado e o escritório não seja
penalizado.
Todos os combinados, guias para pagamentos e documentos
enviados para consulta ou uso estão anexados em área de fácil
localização, organizados em forma de calendário e em
diversos modelos. Os compromissos são marcados em
agenda online em concordância com o cliente, que pode
inclusive usar a mesma agenda para organizar os
compromissos empresariais e pessoais.
Atas de reuniões
A troca dinâmica de informações faz com que o cliente se
sinta assistido e seguro.
Com o FAZ, as atas de reuniões podem ser feitas em tempo
real e os colaboradores, responsáveis por cada tarefa,
recebem imediatamente as instruções com todos os detalhes
da reunião. Por ser tudo roteirizado, os procedimentos podem
ser iniciados imediatamente.

ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMODIDADE
NA GESTÃO DA SUA EMPRESA EM

FUNCIONALIDADES
Segurança
Suas informações acessíveis e protegidas.
Visando a segurança do sistema, o FAZ está hospedado num
Cloud Server contratado exclusivamente para este sistema e
conta com o backup diário dos últimos 15 dias no próprio
servidor e um backup também diário em servidor externo. As
senhas são armazenadas com criptograﬁa.
Atendimento
Atendimento seguro e transparente.
O Sistema FAZ cria um ambiente de segurança e seriedade
para o escritório, pois todos os colaboradores atendem com
propriedade e conhecimento de todos os processos. Assim, a
intervenção dos gestores ocorre apenas em casos extremos. A
sensação real é de ganho de tempo. A ausência do
colaborador não se torna um problema para a empresa e é
possível, inclusive, o trabalho fora do ambiente físico.

Módulo Financeiro
Análise de gestão ﬁnanceira de curto e longo prazo
A visão contábil integral, proporcionada pelo nosso Módulo
Financeiro, permite criar o orçamento anual e acusa qualquer
desvio para a obtenção da meta ﬁnanceira determinada. O
FAZ aponta todos os indicadores em gráﬁcos e mostra de
maneira gerencial o Demonstrativo de Resultados da Empresa
para tomadas de decisões precisas. Separa o lucro alcançado
do lucro utilizado, deixando claro o seu movimento ﬁnanceiro.
Módulo Financeiro, um novo serviço para os seus
clientes.
O Módulo Financeiro pode ser oferecido com custos
mínimos para a clientela do escritório de Contabilidade
usuário do Sistema Faz. Este serviço, além de
representar economia e organização, alimentará a
contabilidade para que esta não precise mais ter custos
com equipe de base para digitação, além de ﬁdelizar seu
cliente. Consulte-nos sobre essa opção.

Indicadores
O Sistema FAZ aponta as informações necessárias para
ações e tomadas de decisões corretas.
Nosso sistema conta com os seguintes indicadores:
 Tarefas (aponta tarefas executadas e futuras, destacando
os alertas)
 Desempenho do colaborador
 Desempenho do departamento
 Prazos
 Solicitações
 Compromissos
 Pagamentos
 Margem de lucro
 Valor de mercado da sua empresa
 Metas atingidas
 Controle ﬁnanceiro

LIBERDADE PARA
GERENCIAR SUA EMPRESA.

VANTAGENS









Quadro de funcionários otimizado. Gerenciamento total do
quadro de colaboradores e melhor visualização para
remanejamento e plano de carreira;
Panorama de todas as tarefas do escritório em tempo
real;
Total veriﬁcação do que foi desenvolvido pela equipe,
com históricos registrados online e segurados por
senhas pessoais;
Sistema de interação com os clientes e registro de toda a
comunicação;
Fornecimento de sistema ﬁnanceiro exclusivo; (Serviço
com contratação extra)
Informações suﬁcientes para gerar panoramas ﬁnanceiros
e prestar uma excelente e diferenciada consultoria
ﬁnanceira para seus clientes;










Descarte gradual da digitação de despesas e notas ﬁscais;
Gerenciamento à distância com qualidade e segurança e
liberdade para criação de novas oportunidades de
negócios;
Suporte e consultoria trabalhista e tributária.
Suporte para o departamento de Processos, auxiliando nos
casos mais difíceis.
Oferecimento de um Planejamento Tributário para seus
clientes, sempre amparado em aspectos legais, visando à
diminuição dos impostos e ao aumento da remuneração
em honorários. (Serviço com contratação extra)
Treinamento para o quadro de colaboradores, mantendo a
equipe atualizada. (Serviço com contratação extra)

EXTRAS
Cursos, Treinamentos e Consultoria
Todos os escritórios contratantes terão suporte da consultoria FAZ para sanar dúvidas e ajudar na execução dos roteiros dentro
dos conceitos e das regras contábeis, garantindo assim que os trabalhos, conforme proposto, tenham início e ﬁnalização a
contento de todos. O FAZ atende, conforme solicitação, com cursos e treinamentos in company ou na sede do FAZ.
Fale Conosco e contrate Consultoria em Planejamento Tributário para seus clientes.
Fale Conosco e contrate Treinamento para o quadro de colaboradores.

SUPORTE TÉCNICO
Nosso Suporte Técnico está preparado para pronto atendimento de segunda a sexta, das 08h30 às 17h30. Para atendimento
técnico ou dúvidas sobre a utilização do sistema, entre em contato pelo telefone 11 3777 4729 ou pelo e-mail:
suporte@fazgestao.com.br

COMO CONTRATAR
01. O escritório adquire a Cessão de Direitos do Sistema FAZ por 24 meses, mediante assinatura de contrato e
pagamento de mensalidade.
02. A implantação do sistema e o treinamento da equipe ocorrem em 30 dias.
03. O credenciado contará com suporte da equipe de segunda a sexta das 08h30 às 17h30.

TELEFONE

11 3777 4729
E-MAIL

contato@fazgestao.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

de segunda a sexta
das 08h30 às 17h30

