Caro cliente, o IR Analytics é um facilitador de análise do imposto de Renda. Esse
tutorial é um facilitador para sua relação com o sistema.
Todos os relatórios do programa podem ser exportados para: Excel, PDF e Word.
Para começar, você deve baixar o programa do IRPF 2017 do site da RFB. O programa
cria a pasta do ano de 2017 por padrão em C:Arquivos de Programas RFB / IRRF 2017.
O ideal é importar as informações das declarações de 2016 para 2017 via sistema
0RFB. Para uma análise comparativa mais completa existir na mesma base, o programa
lê as declarações dos últimos 5 anos.
Entrar no athenas3000.com.br/iranalytics
Baixar o aplicativo
Clicar em "Use Grátis"
Setup- executar- instalar- executar
Preencher a tela de dados pessoais: nome, e-mail, cidade e telefone
A primeira tela que aparece ao se carregar está lendo todas as declarações de 2017 e
dos outros anos instalados no computador.
Neste primeiro acesso o programa entra na configuração obrigatória de parâmetros
como a localização dos arquivos do IRPF:

Se você ainda não tiver preenchido, agora é solicitado dados informativos do usuário:

Após a confirmação dos dados, o programa segue o processo normal de leitura de todos
os arquivos existentes do banco de dados dos programas de declaração de IRPF
instalados no computador do usuário:

Na tela principal do programa tem a listagem de todos os contribuintes com declarações
feitas que foram encontradas podendo ver diversas opções sensíveis a qual da lista foi
escolhido.
Abaixo vemos diversos botões, que serão explicados, e abas relativas aos últimos 5
anos. Clicando em uma aba vemos a Análise de Caixa para o Exercício 2016 / AnoCalendário 2015 com os Totalizadores para Rendimentos, Pagamentos e Doações e o
Resultado:

A mesma tela anterior, mas com alguns totalizadores expandidos (através do clique do
mouse). Podendo assim ver a composição detalhada dos valores:

Temos também a aba com as informações dos últimos 5 da Evolução Patrimonial do
contribuinte selecionado, bem com a demonstração em formato de gráfico de linha:

Há a aba com as informações dos últimos 5 anos da Evolução do Saldo de Caixa do
contribuinte selecionado, também com a demonstração em formato de gráfico de linha:

Abaixo o preview da impressão do relatório da Análise de Caixa:

Abaixo duas telas sobre a impressão de Recibo de serviço prestado pelo contador a um
cliente. Inicialmente parametrizado qual o valor será exibido no Recibo:

Há um outro relatório chamado Declaração de Responsabilidade sobre as informações
fornecidas pelo cliente do contador na prestação do serviço por ele:

Preview do relatório da Evolução Patrimonial:

Preview do relatório da Evolução do Saldo de Caixa:

Há ainda o relatório de Bens, que não é um relatório geral de bens por exercício, é um
relatório que pode ser enviado ao cliente do contador para este agilizar o serviço da

declaração do exercício atual, preenchendo os valores de bens para a declaração que
será feita:

Lembramos sempre que: qualquer dúvida estamos à disposição!
IR ANALYTICS, um facilitador no acerto de contas com o leão!

