GUIA RÁPIDO NOVO

Atender nossos clientes com excelência e
qualidade é o nosso principal objetivo!
Por esta razão, nossos produtos oferecem
soluções e tecnologia inteligente de forma
ágil, 100% segura e confiável, produzidas por
profissionais altamente especializados em
suas áreas de atuação.
Com o Novo IOB Online você fica por dentro
das principais notícias do mundo Regulatório
e Fiscal.
Ele está mais leve, dinâmico e repleto de
novidades, com importantes ferramentas
para o seu dia a dia e resolvendo tudo com
apenas um clique.
Embarque conosco nesta novidade e
tenha o melhor produto em suas mãos!
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Códigos e Regulamentos: Acesso ao índice da CLT, Regulametos do IPI, IR e ICMS.
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Acesso rápido aos principais indicadores e tabelas.
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Na área Meu Espaço você tem acesso ao link para as ferramentas de gereciamento:
Documentos/
Compartilhamento
Minhas Buscas
Meus Alertas
Senhas de Acesso a Consultoria

4

Extrato de Acesso a Consultoria
Setup
Fale Conosco
Ajuda
Área do Assinante

Acesso ao seus Produtos! Com um clique você vai para os demais produtos que possui em seu
contrato.

Acesso as Áreas Temáticas
Quer realizar uma pesquisa em sua área?
Cique e acesse de forma rápida a Área Temática desejada, lembrando
que a navegação na área temáticas ainda não sofreu qualquer alteração,
ou seja, continua da forma como você já conhece.

Acesso as Áreas Destaques do dia
Na área Destaques do dia você perceberá que a atualização
será constante. Basta um clique para ter acesso às notícias
que vão impactar o seu dia a dia.

Agenda
O acesso a sua agenda de obrigações, ficou mais fácil!
Com um clique, você fica sabendo exatamente o que
precisa fazer no seu dia, relacionados às suas obrigações legais.

Especiais
Esta área vai tratar por completo os temas mais atuais e relevantes.
Como por exemplo: Reforma Previdenciária, na época do Imposto
de Renda Pessoa Física e Jurídica, na entrega da ECF, entre outros.

Consulta Tributária por NCM com ela você tem a possibilidade de, a partir de uma NCM ou uma
descrição de produto, obter todas as informações tributárias relevantes e aplicáveis ao produto
consultado.
No IOB Play, temos vídeos exclusivos como: Consultoria Dinâmica, Dicas Empresariais, Palestras e
Entrevistas com profissionais que estão no mercado há mais de 30 anos.
O Especial ISSQN conta com uma importante base de municípios atualizados diariamente.
Traz informações relativas à tributação do Imposto, benefícios fiscais e lista de serviços.
O IOB Auditor Eletrônico Sped é uma plataforma web que audita 100% as informações dos arquivos
digitais, garantindo maior complice tributário, assim, evitando multas e autuações por
inconsistências.
Lembrando que essas quatro ferramentas fazem parte do upgrade do IOB Online para versão IOB Online Plus.

Acesso as principais Notícias e Legislação
atualizadas diariamente.

Jornal IOB PLAY!
Fique por dentro das principais notícias do mundo
Regulatório e Fiscal. E, diversos temas que envolvem
o ramo corporativo com dicas sobre marketing,
empreendedorismo e gestão de pessoas.

No Em Alta você terá a atualização diária dos assuntos em destaque em nossa Consultoria.
Através de Perguntas e Respostas, Procedimetos e Vídeos.

O Podcast IOB News é a nova forma para
você se atualizar.
Ouça as principais notícias do mundo
Regulatório e Empresarial, quando e onde
quiser. Disponível aqui
no IOB ONLINE, SoundClound e Spotify.

E no último container você encontra a sua “Vitrine de Aplicativos” organizada por categorias:

Ferramentas de consulta que permite a partir de um
dado qualquer, como uma NCM por exemplo,
obter respostas objetivas.

Simuladores o seu funcionamento exige do cliente o
imput de dados (reais ou estimados), cujos resultados
sempre serão de caráter aproximado, de acordo com os
dados imputados, auxiliando o cliente para uma tomada
de decisão.

Calculadoras que, com base em dados concretos
fornecidos pelo usuário, realizam a apuração do
valor devido para o fisco.

Como retratado anteriormente, a sua navegação nas áreas temáticas ainda não sofreu qualquer
alteração, ou seja, continua da forma como você já conhece.
Com notícias, legislação, procedimentos mais acessados, busca geral e avançada, entre outros.
Comum para todas as áreas temáticas.

Mais Rápido, Sempre Confiável.

