
Aplicação de Conciliações Genéricas



O Cinple Conc é uma aplicação única e cujo desenvolvimento é feito a medida de acordo com as necessidades de cada cliente.

É um módulo de conciliação entre duas listas independentes, que o programa converte num formato comum,

com algoritmo de conciliação parametrizável.

Pode ser utilizado em qualquer ambiente empresarial onde seja necessário proceder a conferências.

Algoritmo de 
Conciliação



Listagem de facturas do Portal 
das Finanças;  E-Factura

Extracto do IVA na 
Contabilidade 

Aqui estão alguns exemplos onde o Cinple Conc pode ser utilizado:

Exemplo 1 – Conferência mensal de “Declaração do IVA”  vs. “Listagem de faturas de fornecedores no E-Factura” 

Algoritmo de 
Conciliação: 

data, nº fatura, 
valor

Resultado: Verificar se todas as facturas registadas no E-Factura estão contabilizadas, e se há 
facturas na contabilidade não constantes no E-Factura



Extrato da empresa A na 
empresa B

Extrato da empresa B na 
empresa A

Exemplo 2 - Conferência de extratos de conta corrente ente duas entidades distintas

Algoritmo de 
Conciliação:Dat

a +/- 15 
dias,Deb vs. 
Cred, Valor

Resultado: Conciliação entre os dois extractos.



Exemplo 3 - Conferência de bilhetes de avião numa agência de viagens

Algoritmo de 
Conciliação: 
número de 

bilhete

Resultado: Verificação de que todos os bilhetes adquiridos foram facturados.

Fatura BSP/IATA a pagar 
mensalmente

Listagem de faturação da 
empresa a clientes



Exemplo 4 - Conciliação interna  de uma conta a partir de um extrato de contabilidade:

Algoritmo de 
Conciliação: 
Data +/- 30 
dias ; Valor 

igual

Resultado: Controlo de movimentos em aberto na conta (por conciliar).

Movimentos a débito Movimentos a crédito



 Pode ser aplicado a qualquer situação de conferência entre 
duas listas diferentes;

 Parametrização dos formatos das listas na aplicação, 
alteráveis pelo utilizador (normalmente formatos Excel);

 Definição pelo utilizador de qual o algoritmo de conciliação 
automática a utilizar;

 Conciliação manual para complemento da conciliação 
automática;

 Consultas por valor, data, movimentos em aberto, etc.;
 Soluções seguras e mantidas em base e dados SQL.
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