Dzyon Gestão Legal
A legislação brasileira é muito complicada? Não é mais!
Manter a sua empresa sempre atualizada e dentro dos prazos é a nossa especialidade
Quando o assunto são obrigações e legislação brasileira, pense logo no Dzyon Gestão Legal. Composto pelos
módulos Fiscal, Patrimônio, Contábil e Folha de Pagamento, o Dzyon Gestão Legal é a solução completa
para que a sua empresa cumpra todas as obrigações tributárias, sem dor de cabeça e no prazo!
Cada vez mais, a tecnologia invade a área tributária, impondo novos conceitos, novas padronizações, novos
cálculos, e é preciso adaptar-se rapidamente para não ser prejudicado e, ao mesmo tempo, tirar proveito das
mudanças. É necessário estar sempre munido de ótimas ferramentas que garantam a qualidade das informações,
com soluções modernas que evoluam continuamente, acompanhando os avanços do governo brasileiro.
E por falar em governo, todos sabemos que a legislação brasileira é uma das mais complexas do mundo.
Normalmente, softwares estrangeiros não conseguem se adaptar à nossa cultura. E é por isso que o Dzyon
Gestão Legal permite a integração com diferentes ERPs do mercado, como SAP, Dynamics, QAD, entre outros.
Mas não é porque a legislação é complicada, que o software também precisa ser difícil. Seguindo a mesma
linha de todos os produtos da Dzyon, o Dzyon Gestão Legal é bastante amigável, de fácil aprendizado, fácil
compreensão e extremamente poderoso, para processamentos de grande volume, além de inteligente,
altamente configurável, para se adequar a todas as mudanças e particularidades de cada região do Brasil.

Principais funcionalidades dos Módulos que compõem do Dzyon Gestão Legal
FISCAL - geração dos Livros Fiscais, apuração e recolhimento dos impostos, geração de guias, relatórios e
arquivos magnéticos exigidos por lei.
PATRIMÔNIO - gerencia todos os bens, física e contabilmente, depreciação, amortização e exaustão,
transferências, baixas, imobilizações em andamento, CIAP.
CONTÁBIL - Multi Plano de Contas que permite gerenciar os números sob diferentes ângulos e atender o
padrão do SPED sem afetar o modelo sempre utilizado.
FOLHA DE PAGAMENTO - Hollerith, Férias, 13º., Provisões, Rescisão, Benefícios, Banco de Horas, Ponto
Eletrônico e todos os cálculos e processos necessários para uma boa gestão desse módulo.
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“O trabalho da Dzyon foi rápido e eficaz. Foi a melhor aquisição que fizemos. Um sistema simples
de fácil interpretação, que atende perfeitamente o cumprimento de todas as obrigações fiscais.
Eliminamos diversas planilhas Excel e controles manuais.”
Jovelina de Freitas Soares - Setor Fiscal - Fiscal Administration Department
CMP - Componentes e Módulos Plásticos

“O SAP na Isolux não atende todas as necessidades fiscais do Brasil, e o sistema Dzyon facilita o trabalho
diário fiscal da empresa, possibilitando a entrega das declarações acessórias e escrituração dos livros
fiscais.”
“O sistema agiliza as rotinas do departamento fiscal, possibilitando ao analista maior tempo para
análise dos dados.”
Fábio Mariano Ricci - Supervisor Contábil
Isolux Corsan

“Sem a Dzyon, a entrega do SPED não seria possível. A Dzyon esteve à nossa disposição em todos os
momentos de dúvidas e necessidades. O Suporte Técnico resolveu tudo com excelência e muita clareza,
e assim, entregamos o SPED com sucesso e dentro do prazo!”
Dayane Silva - Analista Contábil Sênior
TNS Research International

Alguns dos nossos clientes que já utilizam o software Dzyon Gestão Legal
Akzo Nobel • Delphi • Faurecia • Mcafee • Millward Brown • Mitsubishi
Sherwin Williams • Tambasa • Transitions • TRW • Visteon

Siga a Dzyon: www.twitter.com/Dzyon e www.facebook.com/DzyonSoftware

