Sic – Sistema Integrado de Câmbio (Intermediação)
Um produto que agrega soluções de alta performance para automação dos processos de câmbio interagindo com os
sistemas do Banco Central e eliminando erros de digitação, antes efetuados por pessoas.
Desenvolvido pela Exatus.Net 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 junto ao Banco Central, sendo uma ponte eficaz e
segura para troca de informações entre a instituição, clientes e Banco Central.
A eliminação da re-digitação, além da redução natural de custos, também garante a integridade da informação que
está sendo registrada no Banco Central e vice-versa, uma vez que estes dados já foram validados nos pontos de
origem.
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;
Geração do Boleto de Mercado, Compra ou Venda e envio por e - mail, Impressão de Darf's e seu envio por e- mail;
Integração com a Internet, os contratos fechados e a fechar mais diversos relatórios podem ser enviados do sistema
diretamente para o endereço eletrônico de seu cliente, em formato XLS (Excel) relatórios ou PDF (Acrobat Reader)
contratos/relatórios.
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 e também a
guarda dos documentos escaneados, que podem ser disponibilizados na internet para consulta do cliente.

Faturamento - Emissão da Nota de Corretagem (personalizada), nota de serviços adicionais (onde o usuário
preenche o conteúdo da nota a ser emitida), Recibos, Ficha de Compensação e podendo ser enviados por e-mail
qualquer relatório gerado pelo sistema no formato (PDF).
Robô – Para envio de contratos para a Mensageria e consultas, podendo ser gerados Banco de Dados, facilitando
assim a entrada de documentação sem a necessidade de navegação no SISBACEN por parte dos usuários do
sistema.
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Resumo Geral do Sistema de Câmbio
- Edição, envio dos contratos ao Banco Central, impressão automática dos contratos, envio automático dos
contratos por e-mail.
- Emissão e controle de protocolos de documentos Clientes e Bancos.
- Controle de vencimentos de Importação, Exportação, transferências financeiras e controle de ROFs.
- Administração dos saldos dos documentos (RE, DI).
- Boletagem on-line gerando contratos em até 85% automaticamente.
- Controle comercial (prospecção de clientes).
- Controle da documentação necessária para fechar contratos na corretora dos clientes (Comprovante de endereço,
CNPJ, Declaração de IR, balanços, etc).
- Possibilidade de envio de Notas de serviços (faturamento) através de e-mail. Notas de serviço personalizadas.
- Integração contábil (personalizado), das notas emitidas, recebidas e despesas (ISS, IR, etc) e obrigações fiscais
(Informe de rendimentos).
- Diversos Relatórios Administrativos e Contábeis, com opção de geração de planilhas de cálculos compatível com o
Excel, sendo selecionados (por operador, cliente, banco, etc).
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Planejamento na digitação dos contratos de câmbio;
Alta performance na elaboração dos contratos;
Cláusulas, resoluções, pagador/recebedor, banqueiros, agências, 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;
Acessos ao sistema por senhas;
Se a MENSAGERIA "sair do ar" você continua digitando contratos para depois transferi-los;
Suporte up-grade via internet e suporte on line através do site da Exatus
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
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