Sobre a ao³

Somos uma empresa de tecnologia, nascida da aquisição da operação da Sage no Brasil. Temos DNA
brasileiro e o propósito de trabalhar pelo empreendedor e contador brasileiros.
Nosso foco é ajudar micro, pequenos e médios negócios a prosperarem através de soluções tecnológicas
e serviços exclusivos.
Somos parceiros dos nossos mais de 100 mil clientes no processo de transição para a transformação
digital através de experiências online completas.
Nosso propósito
Queremos contribuir para o sucesso das micro e pequenas empresas colaborando na eficácia da sua
gestão, impactando positivamente a economia brasileira.
IOB também é ao3!
Uma das maiores referências em conteúdo tributário, contábil, fiscal, trabalhista e previdenciário também é
ao3! A IOB faz parte da nossa família de produtos e há mais de 50 anos transforma informação em
conhecimento para milhares de clientes.

Tutorial
Equipe Produtos

IOB eSocial Online
Um produto online que reúne conteúdos sobre o Programa eSocial em um único ambiente, organizado de
forma lógica e operacional.
Combina diferentes tipos de conteúdo em tornos dos assuntos pesquisados, para que, em uma única
busca consiga ter uma visão panorâmica do Programa eSocial.
O conteúdo esta organizado por Eventos:
Eventos Iniciais;
Tabelas do Empregador;
Eventos Periódicos;
Eventos Não Periódicos;
Exclusão de Eventos;
Totalizações e Tabelas.

Outros Produtos
e Menu Principal
Através da área Outros Produtos
você terá acesso a todos os seus
produtos on-line adquiridos e
outros produtos IOB que possam
ser de seu interesse.

Para facilitar a localização de alguns documentos criamos a área de Menu Principal. Acesso imediata á:

Principais Normas: reuni em um único lugar as principais normas das áreas trabalhista e previdenciária.
CLT: principal diploma legal com navegação fácil, por meio de um índice sistemático.
Setup: é a interface pela qual um usuário pode acessar recursos para auxiliar na configuração de algumas
ferramentas.

Menu Superior
Área do Assinante: através desta área o usuário administrador encontra seus dados de cliente,
informações sobre suas assinaturas, como vigências e contratos, bem como realiza a criação e
manutenção de seus usuários.
Home: o botão Home direciona você a página principal do produto.
Fale Conosco: tire suas dúvidas ou nos mande sugestões.
Ajuda: fácil acesso ao tutorial do IOB eSocial Online.

Criando Usuários
1º passo: Acesso a Área do Assinante localizada no Menu Superior e clique na aba Manter Usuários.
2º passo: Selecione uma das opções Delegar
Cadastro ou Criar Novo Usuário.

É possível delegar a alguém, para que se cadastre nos sistema. Basta preencher o e-mail e escolher o
produto no qual a pessoa deverá se cadastrar. Atenção: A lista exibe somente contratos dos quais o
administrador tem direito de administrar!

Neste opção o usuário administrador deverá preencher todos os dados solicitados na criação do
novo usuário. Após o preenchimento dos dados o e-mail do qual foi informado na criação receberá o
novo usuário e senha.

Busca Geral
O IOB eSocial Online possui uma excelente ferramenta de pesquisa. Por meio dela você consegue
rapidamente localizar tudo o que precisa para o seu dia a dia.

Para realizar pesquisa você irá utilizar o
campo de inserção de argumento.
Lembrando, IOB eSocial Online conta com o
recurso de Auto Complete, uma forma
inteligente de auxiliá-lo no momento de
construir sua busca. A partir do 3º digito da
expressão que se pretenda pesquisar, a
ferramenta lhe trará algumas sugestões de
busca.

Após a busca, o sistema exibirá todo o conteúdo relacionado ao termo pesquisado e para facilitar a sua pesquisa, você pode
contar com a área Navegador que te ajuda a localizar mais rápido o seu conteúdo através dos filtros: Tipo de Documento,
Ano, Assunto, Tipo de Ato, Tributo, Tema, Origem e Esfera.

Menu Intermediário
O IOB eSocial Online possui uma excelente ferramenta de pesquisa. Por meio dela você consegue
rapidamente localizar tudo o que precisa para o seu dia a dia.

O Menu Intermediário te ajuda na localização de documentos e a manter-se atualizado através das áreas:
Conheça o eSocial: entenda
Legislação eSocial: você encontra as últimas Legislação atualizadas por nossa equipe Técnica.
Perguntas e Respostas: essa área apresenta as principais perguntas e respostas sobre o eSocial e Trabalhista.
Minhas Marcações: é um recurso exclusivo do seu produto, que permite fazer anotações pessoais durante a navegação
no documento pesquisado, como lembretes e regras especificas para consultas futuras.
Prazos Trabalhistas: área que trata dos principais Prazos trabalhistas e previdenciários que devem ser observados pelas
empresas e empregadores em geral.
Tabelas: acesso as Tabelas eSocial e Tabelas de apoio de forma rápida.

Notícias
O produto traz uma aba especial com as principais noticias do eSocial e das áreas trabalhistas e previdenciária na qual a equipe
editorial seleciona as notícias mais importantes e as atualiza constantemente.

Eventos eSocial
A Eventos do eSocial tem como proposta, a organização de conteúdo apresentada de acordo com os eventos, para que todas as
informações importantes sejam facilmente localizadas.

Equipe Produtos

