
Conciliador de Bancos Universal

Método Tradicional



O Cinple CBU é uma aplicação inovadora e única onde o utilizador efetua os lançamentos

contabilísticos de bancos diretamente no programa de contabilidade.

Neste caso:

• Há necessidade do procedimento de conciliação bancária;

• E conciliados os movimentos, o CBU procede a geração automática na contabilidade dos

movimentos em aberto no extrato bancário.

Como Funciona:

• Importa os extratos bancários das páginas de homebanking e os extratos da contabilidade de

qualquer ERP do mercado;

• Concilia automaticamente os dois extratos;

• Gera movimentos em falta, no ERP, a partir dos movimentos em aberto nos extratos

bancários.
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FUNÇÕES CBU

O que já existe no extracto da Contabilidade:
 Importação de ambos os extractos;
 CBU reconhece: Picagem automática;
 CBU não reconhece: Picagem manual.

O que não existe no extracto da Contabilidade:
 CBU gera automaticamente os movimentos no ERP.

Extratos Bancários Extrato da Contabilidade



Que mapas e consultas permite?

 Relatórios clássicos de conciliação bancária a qualquer data, actual ou passada;

 Consultas às tabelas de extractos bancários e contabilidade

por diversos filtros.

 Análise e Orçamentos de Tesouraria, a partir da classificação

directa na tabela de extracto bancário dos movimentos por

Códigos de Tesouraria – não precisa esperar pela Contabilidade

para analisar a sua Tesouraria.



Benefícios?

 Permanente sincronização, apesar das correções que tenham de
ser feitas na contabilidade - por erros detectados no processo de
conciliação;

 Total fiabilidade;

 Pode ou não fechar meses - sistema funciona em ambas as
hipóteses.

Filosofia totalmente dinâmica



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 atempada
para análise pela gestão da empresa;

 Faz a gestão adequada da sua tesouraria.
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