
  
APRESENTAÇÃO  
A Exatus.Net sempre buscando aprimoramento e 
novas tecnologias para proporcionar aos seus clientes 
“O diferencial ao seu alcance” em uma busca constante 
para atender as suas necessidades , apresenta SICTUR 
-  
SISTEMA DE CÂM BIO  TURISMO, 
INTERBANCÁRIAS E PRÓPRIAS   

Sistema desenvolvido em plataforma web, com 
interface moderna e intuitiva o SICTUR oferece aos 
usuários, agilidade e segurança nos registros das 
operações de câmbio. Fazendo com que desta forma a 
corretora ofereça aos seus clientes serviços e soluções 
eficientes, práticas, de qualidade e seguras.   

SICTUR É O SISTEMA PERFEITO PARA VOCÊ   

Sua instituição não terá necessidade de contratar 
diversos fornecedores ou funcionários de sistemas, 
tudo está incluso nos serviços da exatus.net, para o 
SICTUR:  
CONSULTAS A LISTAS PUBLICAS RESTRITIVAS  
PLD (PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO)  
SISTEMA FINANCEIRO  
ROBÔ DE MENSAGERIA 
ASSINATURA DIGITAL 
ESTRUTURA DE TI 
eFINANCEIRO 
INTEGRAÇÃO CONTÁBIL 
E MUITO MAIS....    

BENEFÍCIOS  
Oferecemos à você o diferencial ao seu alcance, nossos 
produtos são muito bem desenvolvidos e planejados, 
fáceis de usar, completos, integrados e com interface 
amigável e com isto acabamos fazendo excelentes 
sistemas.      

Outros softwares de câmbio exigem investimento de ti, 
equipamentos ficam ultrapassados e cada vez mais 
rápido as falhas acontecem, e tudo isso ficará a cargo 
da corretora. Quanto tempo uma falha pode demorar? 
Quanto custa o tempo parado? Quanto custa o 
profissional de ti só para essa função?   

COMPARATIVO CLIENTES    

Estamos presentes com diversas corretoras desde seu 
início, temos uma grande satisfação em fazer parte da 
história de crescimento destas corretoras, e gostamos 
de pensar que somos um dos alicerces, que apóia esse 
crescimento e com esse crescimento impõe-nos 
grandes responsabilidades, afinal precisamos 
acompanhar esse ritmo de crescimento e como missão 
estar sempre a um passo à frente   

EXATUS NET – O DIFERENCIAL AO SEU 
ALCANCE.  
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