
          



 

O que é o Gestta Processos? 

O Gestta Processos é um sistema de gestão e atendimento exclusivo para escritórios de 

contabilidade. Com ele você gerencia as tarefas e processos, controla prazos, analisa a 

performance de seus colaboradores e melhora o relacionamento com o cliente. 

Fruto de uma parceria entre as soluções Domínio da Thomson Reuters, o Gestta Processos está 

totalmente integrado ao sistema contábil, possibilitando você a realizar a gestão das atividades 

do seu escritório contábil sem a necessidade de alterar seus processos atuais. Isso ocorre 

porque grande parte das atividades serão concluídas automaticamente, conforme forem sendo 

feitas dentro do sistema. 

 

Quais as diferenças do Gestta Processos em relação ao  

Domínio Processos? 

Por ser mais novo e moderno que o Domínio Processos o Gestta apresenta algumas diferenças 

em relação ao Domínio Processos, você pode ver de forma detalhada nessa solução as 

principais diferenças desse sistema para o anterior. 

Quais as principais diferenças do Domínio Processos para o Gestta Processos? 

 

Posso utilizar o Gestta? 

O Gestta integrado ao sistema Domínio Contábil pode ser contratado por clientes que possuem 

os contratos Plus e Premium com a Domínio, infelizmente clientes Start não poderão realizar a 

compra. Os valores podem variar de acordo com a quantidade de usuários e o seu pacote. Veja 

como realizar a compra do Gestta processos: 

Como realizar a contratação do Gestta Processos? 

Importante: Se você já utiliza o Gestta entre em contato com o suporte do Gestta para fazer a 

integração com o Contábil. 

 

 

 

 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7641
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7456


 

Integração com contábil 

O Gestta funcionará integrado ao Contábil, ou seja, você poderá concluir as atividades do 

Gestta diretamente do Domínio Contábil, dessa forma, facilitará o seu dia-a-dia. As tarefas 

podem ser divididas em tarefas com e sem documento, sendo que as com documento são 

aquelas tarefas que você concluirá enviando um documento a seu cliente e as sem documento 

são aquelas em que você faz o envio sem precisar enviar nenhum arquivo para o seu cliente. 

Veja como realizar a conclusão de cada tipo de tarefa: 

Como concluir tarefas sem documento no Gestta utilizando o Domínio Contábil? 

Como concluir tarefas com documento no Gestta utilizando o Domínio Contábil para empresas 

que utilizam o Onvio Portal do Cliente ou o Domínio Atendimento? 

 

Você pode verificar também quais são as atividades do Domínio Contábil que já estão 

vinculados ao Gestta Processos por padrão: 

Lista de atividades integradas entre o sistema Domínio e o Gestta 

 

Funcionamento do Gestta no dia a dia 

Além das conclusões de tarefas do Gestta Processos via sistema, podem ser realizadas 

conclusões de atividades diretamente do Gestta Processos, veja como: 

Como concluir tarefas diretamente no Gestta? 

Você pode também realizar a conclusão de várias tarefas ao mesmo tempo no Gestta utlizando 

a ferramenta Express, essa função reconhecerá os documentos que você está anexando e fará a 

conclusão dessas atividades automaticamente no Gestta Processos, veja como: 

Como utilizar o Express no Gestta? 

Agenda de treinamentos Gestta Processos 

Agenda de treinamentos Gestta Processos 

 

 

 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7460
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7462
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7462
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7646
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7485
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7470
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7454
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7454


Você pode ainda criar ordens de serviço, que ao contrário das tarefas recorrentes não 

acontecem nas mesmas datas todos os meses. Essas ordens podem ser criadas de acordo com 

algum modelo pré cadastrado por você, o que facilita e otimiza seu uso. Além disso pode 

colocar todas as ordens em um fluxo, para realizar o controle dessas ordens: 

Como criar um template de ordem de serviço no Gestta? 

Como cadastrar uma ordem de serviço no Gestta? 

Como configurar um fluxo de tarefas no Gestta? 

 

Cadastros e Ajustes 

Você pode ainda realizar novos cadastros e ajustes, como criar novas tarefas, cadastrar o eMail de 

clientes para ele ser notificado a cada conclusão de tarefa: 

Como concluir tarefas diretamente no Gestta? 

Como gerar novas tarefas no Gestta? 

Como cadastrar usuários de cliente no Gestta? 

 

Caso queira o Gestta pode também fazer o controle de certidões e certificados, veja como clicando aqui: 

Como cadastrar certidões e certificados no Gestta? 

 

No Gestta processos você pode também configurar agrupadores, emitir e personalizar relatórios e 

visualizar mais detalhes do Dashboard: 

Detalhes de visualização da Dashboard do Gestta? 

Como emitir um relatório no Gestta? 

Como personalizar um relatório no Gestta? 

 

Você pode também configurar horários para o sistema ser acessado e fazer apontamentos e controle de 

tarefas de seus clientes 

Como acompanhar os apontamentos no Gestta? 

Como utilizar a opção de Apontar no Gestta? 

Como configurar horários de acesso ao Gestta? 
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Você pode ainda visualizar treinamentos sobre o Gestta Processos na nossa Agenda: 

Agenda de treinamentos Gestta Processos 

 

E se inscrever no Instagram da Central de Soluções para ficar por dentro das novidades: 

Instagram 

 

Conheça nosso canal do Youtube para ver mais conteúdos relevantes para você: Youtube 
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