
Contador, 
Você irá fazer a 
transmissão dos 
eventos de SST?
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O SST é um dos eventos que tem gerado bastante 
dúvidas, principalmente para as empresas contábeis.
Se você irá assumir a responsabilidade dos envios, vamos 
te ajudar a entender melhor todo o fluxo 

Montamos um passo a passo das opções:

CONFIRA SE A CLÍNICA UTILIZA O 
SOFTWARE DA PEOPLENET

DIGITAÇÃO PELO CONTADOR

IMPORTAÇÃO DE XML DENTRO DO 
DEPARTAMENTO PESSOAL ALTERDATA

PARA AS CLÍNICAS QUE NÃO  
USAM O SOFTWARE  PEOPLENET

CONTADOR ALTERDATA EM NUVEM

www.alterdata.com.br www.alterdata.com.br/contabil

softwarealterdata alterdatasoftwarebr alterdatasoftware

Utilizando este sistema parceiro, as clínicas ou empresas de 
Medicina e Segurança do Trabalho, irão gerar e enviar os dados 
automaticamente para o departamento pessoal da Alterdata.
Caso a clínica não tenha o sistema citado, indique e tenha a 
vantagem de ter o recebimento dos dados sem necessidade de 
redigitação.

O contador poderá adquirir o módulo de importação de XML 
desenvolvido pelo parceiro, assim, independe do software 
utilizado pela clínica, as informações serão adaptadas ao 
layout Alterdata e enviadas para departamento pessoal sem 
necessidade de digitação.

Com esta opção, os dados dos eventos de SST 
deverão ser digitados diretamente no Software de 
Departamento Pessoal Alterdata.

As clínicas de Medicina e Segurança do Trabalho e/ou 
Empresas, irão gerar e enviar os dados para serem importados 
dentro do departamento pessoal da Alterdata. Independente 
do software utilizado pela clínica, desde que seguindo a regra 
de geração do eSocial, as informações serão adaptadas ao 
layout Alterdata.

Esse integrador, que estamos desenvolvendo, não terá custo 
para os Contadores Alterdata.

O contador poderá colocar uma licença adicional do 
Departamento pessoal para a clínica e/ou empresa 
digitar as informações de SST diretamente no sistema.

Caso seu escritório não vá fazer as transmissões desses 
eventos, esse fluxo não se aplica.

Dica Alterdata 
*essa opção também se aplica nas empresas que utilizam acesso remoto - verificar com 
seu setor de TI

Pacote de dica Alterdata

Otimize essa rotina   solicite uma proposta para este módulo

Faça uma indicação
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 integrador

D D PP
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Está na dúvida se seu cliente está enquadrado nesta 
obrigatoriedade?

Clica aqui e confira o cronograma

Previsão de estar liberado para 
utilização em Janeiro/2022

XML D D PP

Empresa

https://www.alterdata.com.br/
https://www.alterdata.com.br/contabil
https://www.facebook.com/softwarealterdata/
https://www.facebook.com/softwarealterdata/
https://www.youtube.com/AlterdataSoftwarebr
https://www.youtube.com/AlterdataSoftwarebr
https://www.instagram.com/alterdatasoftware/
https://www.instagram.com/alterdatasoftware/
https://alterdata.software/SSTajuda
https://alterdata.software/integradorsst
https://alterdata.software/indiquepeoplenet
https://alterdata.software/cronograma

