


hiTax Hub – portal único
para todas as aplicações 

subscritas

Aplicações Software
as a Service (SaaS)

de disponibilização
simples e imediata

Desenvolvimento e atualização 
contínuos de todas as 

aplicações

hiTax
Ecossistema de soluções tecnológicas
que permitem, por um lado, automatizar os 
processos financeiros e fiscais da sua organização, 
garantindo poupanças efetivas de tempo e custo,
e por outro, fazer com que a função fiscal crie
valor acrescentado para o negócio

Sem limite
de utilizadores

Sem custos de 
infraestrutura, 
alojamento ou 
hardware

Sem licenciamento 
de software

Sem custos de 
manutenção 
ou suporte



hiTax Analytics
Aplicação web de visualização, análise e gestão
de informação fiscal, integrada desde o momento
da recolha dos dados até à sua disponibilização
de forma gráfica, interativa e intuitiva

Recolha automática 
de informação do portal 
da Autoridade Tributária

Consolidação de informação 
de várias empresas

Arquivo dos documentos 
extraídos

Largo espectro de análises
gráficas pré-definidas

Atualização automática 
da informação

Funcionalidades da aplicação:

Minimização do tempo
despendido na recolha
e tratamento de dados

Transformação
de informação
desestruturada
em conhecimento

Mais e melhor informação
para apoio à tomada
de decisão
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