
 
APRESENTAÇÃO        

Sic – Sistema Integrado de Câmbio (Intermediação)   

Desenvolvido para suprir um mercado com um 
constante aumento de volume de negócios e a 
crescente necessidade de agilidade, precisão e 
redução significativa de custos, o SIC – Sistema 
Integrado de Câmbio é um produto cujo objetivo é 
automatizar as operações de câmbio 
INTERMEDIAÇÃO junto aos Bancos, sendo uma ponte 
eficaz e segura para troca de informações entre a 
instituição, clientes e Banco Central.    

CONCEITO  

Agilidade na digitação dos contratos e possibilidade de 
antecipação da entrada de dados, envio de contrato por 
email automaticamente ou por solicitação do usuário do 
sistema. Banco de dados para futuras consultas, 
impressão e controle estatísticos entre outros.     

Controle de Documentos que compõe um contrato de 
câmbio (Exportação, Importação, e Transferências 

financeiras, ROFs), gerando um Banco de dados de 
Contratos a Fechar, sendo possível através deste gerar 
o contrato automaticamente;   

Controle do Cadastro de Clientes - Controle 
completo dos documentos que compõe o cadastro do 
cliente, seus vencimentos emissão de carta de 
cobrança de documentos, envio por e-mail, relatórios 
gerenciais.   

Faturamento - Emissão da Nota de Corretagem  
(personalizada), nota de serviços adicionais, Recibos, 
Ficha de Compensação e podendo ser enviados por e-
mail qualquer relatório gerado pelo sistema no formato 
(PDF).    

BENEFÍCIOS   

Planejamento na digitação dos contratos de 
câmbio;  Cláusulas, pagador/recebedor, 
banqueiros, etc...  
Guarda dos contratos por tempo indeterminado;  
Utilização de modelos de contratos;  Edição, 
transferência e efetivação eletrônica dos  contratos 
de câmbio no Bacen Mensageria;  Monitoramento 
total dos contratos editados e a editar  no Bacen 
Mensageria;   
Consulta eletrônica da efetivação dos contratos;   
Impressão dos contratos via INTERNET;  Diversos 
relatórios e consultas em telas para controle  de 
contratos emitidos e a emitir;   
Se a MENSAGERIA "sair do ar" você continua 
digitando   
contratos para depois transferi-los;  
Módulo completo de Contas a receber;  
Emissão de Informe de Rendimentos;   
Emissão e controle de contrato de prestação de  

serviços;   
Controle de saldos de documentos (DI, RE, SD, ROF,  
ACC, ACE) entre outros    

EXATUS NET – O DIFERENCIAL AO SEU 
ALCANCE.     
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