
Conciliador de Bancos Universal

Método Inovador



Temos para a sua empresa a aplicação que tira todo o proveito das potencialidades do extrato bancário.

O que traz de novo?

Gerador automático de movimentos na contabilidade a partir dos extratos bancários disponibilizados

pelos bancos nas páginas da internet.

• Lançamento tradicional  de 
movimentos contabilísticos 

de bancos.

• Conciliações bancárias.
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 Aplicativo de gestão que funciona em cima de qualquer ERP de mercado (add-on);

 Importa extratos de qualquer banco;

 Exporta movimentos bancários para qualquer aplicativo do mercado (desde que este disponha de
módulo de importação).



O que permite?

 Possibilidade de classificação total de contrapartidas  a partir da descrição constante do extrato bancário (ou 

envio para conta transitória a ser trabalhada no módulo de contabilidade)

 Emparelhamento de pagamentos e recebimentos de Conta Correntes, gerados no ERP, com movimentos 

gerados automaticamente no CBU.

Benefícios?

 Permanente sincronização com o seu programa de contabilidade;

 Total fiabilidade e segurança.

Filosofia totalmente dinâmica



Que mapas e consultas permite?

 Consultas às tabelas de extratos bancários e contabilidade

por diversos filtros;

 Análise e orçamento de tesouraria : classificação por

Códigos de Tesouraria – não precisa esperar pela

contabilidade para analisar a sua tesouraria;

 XML para relatório COPE (Banco de Portugal);

 Relatórios clássicos de conciliação bancária.



Com o seu CBU:

 Poupa horas infindáveis de trabalho repetitivo, com taxas de

poupança horária de 80 a 95% do tempo gasto

tradicionalmente;

 Dispõe de informação contabilística correta e atempada;

 Faz a gestão adequada da sua tesouraria.



Produtividade e Poupança: reduza o seu esforço administrativo 

nesta área usando o trabalho feito pelo seu banco;

Rapidez na informação de gestão: a documentação de bancos 

representa 50% do trabalho contabilístico;

Erros: não perca tempo a cometê-los e a corrigi-los.

Não acha que são horas de automatizar a sua área administrativa?
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