Com a Senior, sua
empresa tem a solução
completa para se
adequar ao eSocial

O eSocial é um projeto do Governo Federal que envolve instituições públicas para consolidar as obrigações acessórias
da área trabalhista em uma única entrega. O que irá formalizar digitalmente as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relevantes para CAGED, GFIP e RAIS, de empresas e trabalhadores de iniciativa pública e privada.
Esta novidade causará mudanças nos sistemas e processos utilizados pelas empresas que devem estar atentas às
informações que precisam ser enviadas a todos os envolvidos, isso envolve profissionais da área de RH, SST, jurídico,
contábil, fiscal, financeiro, lideranças e colaboradores de modo geral.

A Senior acompanha e participa da evolução deste
processo desde as primeiras reuniões com o Governo
Federal e oferece a solução completa para o seu negócio:
Soluções inteligentes:
Módulos aderentes aos requisitos do eSocial para a gestão de administração
de pessoal, medicina ocupacional, segurança do trabalho e benefícios.

Aplicativo de análise de impacto:
Responsável por verificar a base de dados, identificando o preenchimento
correto e aplicando as correções necessárias para atender aos envios do eSocial.

Consultoria de sistemas e processos:
Conte com profissionais capacitados para apoiar sua empresa na
análise de riscos, conformidades e revisão de processos internos.

Serviços de mensageria:
Organização para adequação de sistemas proprietários com
software de transmissão de dados para o Governo.

Treinamentos:
Capacite sua equipe para facilitar a adaptação ao novo sistema.

BENEFÍCIOS
+ AGILIDADE

+ PROTEÇÃO

+ TRANSPARÊNCIA

RH focado na estratégia,
com sistemas integrados
e automatizados.

Solução completa em sistemas e serviços
como única fonte de informações para o
governo, reduzindo o passivo trabalhista.

Agilidade no envio mensal de
informações para os órgãos
governamentais.

Percorra o caminho da adequação e saia na
frente com a solução completa da Senior
Consultoria de
sistemas e processos

EMPRESA
Análise
de impacto
Soluções
inteligentes

Serviços
de mensageria
Treinamentos

TRANSMISSÃO
CONTE COM A SENIOR PARA AJUDAR SUA EMPRESA A SE ADEQUAR COM
MÍNIMO DE IMPACTO E MAIS AGILIDADE, FAÇA PARTE DESTA EVOLUÇÃO!
Conheça
nossas
soluções:

Gestão
Empresarial | ERP

senior.com.br

Gestão de
Pessoas | HCM

Gestão de
Acesso e Segurança

0800.648.3300

Gestão de
Relacionamento | CRM

(11) 95485-0300

Gestão de
Logística | WMS TMS

Performance
Corporativa

senior.sistemas1

