
 

 Acesse a página da Nova Betel através do link 

http://www.novabetelcontabilidade.com.br e clique em CONTADOR ONLINE; 

 

 
 

 Você será direcionado para esta página onde terá que preencher as 

informações de login. Após preencher clique em Acessar. 

 

http://www.novabetelcontabilidade.com.br/


 

 A página inicial do Contador Online apresentará um calendário com todas as 

obrigações que já foram enviadas pelo escritório e elas ficarão anexadas em 

sua data de vencimento. Exemplo: a empresa paga o adiantamento dos 

funcionários no dia 15. No dia 15 do calendário estarão os recibos de 

adiantamento. No dia 20 estará anexada a GPS (guia de INSS) etc. 

 

 
Obs: Sempre que o escritório enviar um arquivo a empresa receberá um 

alerta por e-mail. 

 



 Para ter acesso ao documento enviado é só clicar no arquivo desejado e 

depois no  ; 

 
 

 E aí é só clicar em ! Pronto! O documento já estará em seu 

computador. 

 
 



 Na página inicial clique em Folha Web – Lançamentos – Funcionários:

 

 Dê um clique na caixa de diálogo para selecionar o funcionário:



 Depois clique em ;

 

 Selecione o funcionário, o mês e ano a que se refere o lançamento, o evento 

(falta, hora extra, comissão, vale transporte etc) a quantidade e/ou valor e 

clique em confirmar! E pronto! Agora é só deixar com a gente!





Abaixo faremos um breve resumo das funções que poderão ser utilizadas por você no Folha WEB. 

 Cadastro de Funcionários: Será utilizado para enviar admissões. 

Através do botão  você poderá cadastrar um novo 

funcionário e através do botão  você poderá editar o cadastro dos 

funcionários que já estão admitidos.

 

 Cadastro de dependentes/ Beneficiários: Será utilizado para cadastrar 

filhos/ esposa/marido dos novos e antigos funcionários.

 Alteração de Horário: Será utilizado para alterar o horário de trabalho do 

funcionário.

 Alteração de Cargo: Será utilizado sempre que o funcionário mudar de 

função.



 Alteração de Salário: Será utilizado sempre que a empresa mudar o 

salário do funcionário.

 Atestado médico: Será utilizado sempre que o funcionário faltar e 

apresentar justificativa médica através do botão

 Solicitação de férias: Será utilizado para solicitar/ programar férias dos 

funcionários.

 Solicitação de Aviso Prévio: Será utilizado para informar pedido de 

demissão ou dispensa de funcionários.


