BolsasNet – A Melhor solução para redução de custos e prestação de informações aos clientes
O CONCEITO ECOLÓGICO

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

O envio dos relatórios por email é ecologicamente
correto, não gastam papel, diminui o custo com o
Correio, não contribuem para o desmatamento
das florestas e preservam o meio ambiente.
Com esta consciência, a Exatus.Net desenvolveu
o software BolsasNet , que agiliza o processo de
envio de documentos aos clientes das instituições
e ainda aplica o desenvolvimento sustentado.
Os documentos enviados por email geram
economia, praticidade, agilidade, segurança e
facilidade de armazenamento.

Com o envio dos relatórios por email, resulta num
menor número de impressão e postagem no
Correios.
Rapidez na informação, uma vez que a partir do
momento
do
fechamento
do
movimento
Bovespa/BM&F e Contábil, os clientes receberão
suas informações.
Evitam-se erros de envio de relatórios, pois todo o
processo é automatizado.
Temos relatos de clientes atuais do sistema, que
a redução dos custos supera os 9 0 % e e m
alguns casos chegam à 100%.

OBJETIVO

DIFERENCIAL

Com o objetivo de simplificar e reduzir custos com
as impressões da instituição o BolsasNet foi
desenvolvido para trabalhar de forma integrada
com os relatórios emitidos pelo SINACOR,
Rede de Serviços BM&F, entre outros.
A solução consiste na junção de diversos relatórios
e envio principal feito através de email, reduzindo
desta forma a quantidade real das impressões a
serem
realizadas.
Abaixo
listamos
alguns
relatórios que são atualmente suportados pelo
sistema.

O BolsasNet trabalha com qualquer relatório e de
qualquer sistema desde que possua a identificação
do cliente, podendo ser seu código ou CNPJ/CPF.
O SINACOR não permite o controle e nem faz a
distinção dos clientes que devem ser enviados por
email e os que devem ser impressos, a rotina de
envio do relatório em muitas situações é feita
manualmente, selecionando cada relatório e cada
cliente a serem enviados, alguns relatórios como a
Nota de Corretagem é enviada em formato HTML,
que dificulta a impressão por parte do cliente.
Muitas vezes os envios de emails destes sistemas
são por relatórios em separado, o cliente acaba
em muitas situações recebendo diversos emails
para ter seus relatórios diários, o que não ocorre
com o BolsasNet.
O BolsasNet gerencia a forma que cada cliente
deseja receber seus relatórios e os envia de forma
unificada.
Num único processo de envio o BolsasNet
separa o que deve ser enviado por email e o que
deve ser impresso.
Simplificando e agilizando a entrega aos clientes.

Notas de Corretagens Bovespa
Notas de Corretagens BM&F
Posições Analíticas (Saldos)
Extrato de Movimentação
Ativos (posição BM&F)
Informes de Rendimentos (Day
Trade, Operações, Tesouro Direto,
Renda Fixa, Câmbio)
Qualquer relatório que conste o
código do cliente ou CPF/CNPJ.
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FUNCIONAMENTO

PRIVACIDADE

A instituição gera os relatórios no formato PDF
em seus sistemas internos (SINACOR, REDE DE
SERVIÇOS, entre outros), e envia para o sistema
BolsasNet.
O sistema BolsasNet separa os relatórios por
cliente, gera um único arquivo PDF contendo
todos os relatórios do cliente e os envia para o
cliente, caso ele tenha email cadastrado.
Para os clientes que não tenham email e/ou
optaram o recebimento via impresso, o sistema
gera separadamente o arquivo para ser impresso,
somente destes casos.

Todas as informações solicitadas objetivam prestar
um serviço mais eficiente e personalizado, bem
como atender as regras de negócio do Mercado
Financeiro.
Em nenhum caso seus dados serão remetidos a
qualquer outra parte sem a sua prévia
autorização.
A criptografia e a origem do site são garantidas
através da emissão de um certificado digital ou
C.A. (Certification Authority) como conhecido
internacionalmente.

NEWSLETTER PARA RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

SEGURANÇA

O sistema BolsasNet ainda permite a opção de
envio de newsletter para a base de clientes.
A Newsletter é uma comunicação regular e
periódica enviada para clientes da empresa,
oferecendo conteúdo sobre assunto específico
juntamente com ofertas de produtos e serviços.
Um email newsletter utiliza o email como
instrumento para essa comunicação e oferece
inúmeras vantagens em relação ao formato em
papel, enviado pelo correio.

Foram tomadas todas as precauções de segurança
para que os usuários utilizem nossos serviços
tranquilamente,
todas
as
informações
confidenciais são criptografadas nas áreas seguras
garantindo o sigilo de suas informações, com o
mesmo rigor utilizado como instituições bancárias,
comércio
eletrônico,
dentre
outras.
Essa
tranquilidade só pode ser oferecida, pois
diferentemente das outras empresas no ramo não
utilizamos estruturas ou serviços terceirizados.
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