SICTUR – SISTEMA DE LANÇAMENTOS E CONTROLES DAS OPERAÇÕES DE
C Â M B I O T U R I S M O , INTERBANCÁRIAS E PRÓPRIAS
PRÓPRIAS.
O SICTUR tem como objetivo a administração, controle, gerenciamento e registro das
operações de compra e venda de moedas estran
estrangeiras,, interbancárias e próprias
próprias.
Sistema desenvolvido em plataforma web, facilitando e simplificando o acesso dos mais
diversos pontos de atendimentos. 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
orretora ofereça
ofereça aos seus clientes serviços e soluções eficientes, práticas, de
qualidade e seguras.
CADASTRO DE CLIENTES
Ao cadastrar o cliente no SICTUR,
SICTUR ele receberá um número e estará automaticamente
registrado no banco de dados e será vinculado a um assessor no caso de indicação e/ou
operador, alimentando desta forma em tempo real o cadastro na Matriz e suas Filiais.
No SICTUR a busca é automática do endereço através do CEP.
As cópias dos documentos solicitados e apresentados no momento do cadastro podem ser
digitalizada
as e armazenadas
armazenad
no próprio sistema para futuras consultas e o cliente terá um
u
limite operacional inicial estipulado pelo Compliance
Compl
para controle de fluxo de operações. Desta
forma o usuário responsável pelo cadastro terá controle dos vencimentos d
dos documentos,
quantidade e montante de operações. Somente o usuário Master e/ou habilitado poderá
poder
aumentar e liberar operações com o limite excedido, após autorização e análise
lise do
Compliance.
ce.
COMPLIANCE
Consistência de CPF / CNPJ por correção e duplicidade de cadastramento. Checagem da
regularidade e venci
vencimento
ento da consulta do CPF / CNPJ. Estabelecimento dos Limites
Operacionais Gerais e individua
individuais
is por Cliente (mensal/trimestral e anual).
anual)
CONTROLE DE FILIAIS
LIAIS/CREDENCIADAS
/CREDENCIADAS
Todo o controle das filiais e Credenciadas é realizado via web, fornecendo a Matriz em tempo
real as posiç
posições de seus caixas e operações lançadas no sistema.
CONTROLE DE USUÁRIOS
Cada usuário recebe código e senha de acesso pessoal e intransferível e será fornecida
atribuição de níveis de acesso e validade de uso.
REGISTRO DE OPERAÇÕES
Toda operação lançada seguirá uma numeração seqü
seqüencial fornecida pelo próprio sistema,
nenhum boleto é impresso sem um número de operação. Uma vez lançada, o usuário não
poderá excluir, modificar ou alterar quaisquer dados, a exclusão somente será permitido caso
seja habilitado
habilitado.
CONTROLE DE TAXAS
As taxas de câmbio praticadas pela Corretora são alimentadas diariamente pela Matriz, que
definirá os valores de Compra e Venda para cada moeda estrangeira, podendo também
informar uma variação em % para cada moeda e taxas diferenciadas para cada
filial/credenciada. Desta
esta forma o usuário não digitará a taxa na operação, o próprio sistema
impedirá que cada usuário e/ou filial/credenciada
/credenciada pratique taxas fora do pactuado no dia.
dia
Existe a possibilidade de integração automática das taxas da empresa CMA.
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CONTROLE DE LIMITES OPERACIONAIS E HISTÓRICO DE OPERAÇÕES POR
CLIENTE
Conforme citado acima no item “Cadastro de Cliente”, será implantado inicialmente no sistema
um limite operacional para o cliente. Este limite é estipulado pela Corretora
C
e será da seguinte
forma (MENSAL TRIMESTRAL E ANUAL).
Será controlado pelo sistema a quantidade, frequência e montante de cada operação do
cliente. Caso o limite estipulado seja insuficiente para o cliente, o usuário habilitado e/ou
Compliance poderá alterá-lo
alterá lo de acordo com a sua CAPACITAÇÃO FINANCEIRA e os documentos
apresentados também poderão ser digitalizados e armazenados no cadastro do cliente.
O sistema irá bloquear a operação caso o limite operacional do cliente esteja ultrapassado, a
operação ficará pendente de autorização e somente o usuário habilitado e/ou responsável pelo
controle dos limites poderá liberar o boleto.
CONTROLE DO ESTOQUE FÍSICO DE MOEDAS
O Sistema fornece relatórios específicos para o financeiro controlar e checar o estoque físico de
moedas tanto da Matriz como os das Filiais/Credenciadas
/Credenciadas
/Credenciadas.
TRANSFERÊNCIA DE MOEDAS ENTRE UNIDADES
As transferências entre caixas e agências, são lançadas e registradas
registr
no próprio sistema e
deverá ser aceita após conferencia pela contra parte que receberá a moeda estrangeira
estrangeira.
CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS DE OPERAÇÕES
Caso uma determinada operação for lançada informando que o recebimento dos Reais será
através de TED, DOC, TRANSFER
TRANSFERÊNCIA
NCIA BANCÁRIA, o sistema automaticamente registra este
recebimento no cadastro bancário, onde o setor financeiro após conferencia com o extrato
bancário, realizará a baixa deste registro.
INTEGRAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM A MENSAGERIA
Todas as operações lançadas no sistema são enviadas pelo usuário habilitado para a
MENSAGERIA (STA) em lote ou conforme prioridade. N
Nosso robô de forma automática gera as
CAM’S, envia e recebe os XML’S constantes no STA
STA.
INTEGRAÇ
INTEGRAÇÕES
Além da integração com o STA citado acima, o SICTUR ainda conta com integração dos cartões
VTM’S dos Bancos Confidence, Rendimento, Paulista, integração com o DIMOF, ACIC, Ordens
de Pagamento Banco Confidence (Swift), integração com Site da Co
Corretora
rretora (através de planilha
de cálculos – modelo Exatus), Contabilidade (arquivo TXT – modelo Exatus) e o sistema
ASSINANET (da Exatus para assinatura de contratos digitais).
POSIÇÃO CAMBIAL (GERENCIAL)
O usuário habilitado visualiza a Posição Cambial na própria tela para acompanhamento e
gerenciamento dos saldos das M.E correspondentes aos 30% exigidos pelo Banco Central para
sua exposição cambial
cambial, possibilitando desta forma ao usuário responsável pela exposição
cambial definir o momento adequado para encerrar as operações do dia e virar a data do
sistema para continuar lançando operações com a data do dia posterior.
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RELATÓRIOS
São diversos os relatórios que o SICTUR gera para acompanhamento da Corretora. De
princípio tudo o que for registrado e lançado no sistema o cliente terá a possibilidade de obter
o relatório, entre eles alguns como, Demonstrativo de Operações, Exclusões, Extrato
Bancários,
rios, IOF, DIMOF,Operações de ACIC, Resultado Contábil, Resultado de Credenciada por
Média.
FUNCIONAMENTO
O SICTUR foi projetado para ter um excelente desempenho, levando em consideração
nsideração a
segurança e acessibilidade por diversos pontos distintos. Desta forma o sistema trabalha em 3
camadas separadas, dividindo recursos e somando performance.
Camada 1 - A aplicação, está hospedada nos servidores da Exatus.Net que é a
responsável pelas rotinas principais do sistema.
Camada 2 - Base de Dados, fica hospedada nos servidores da Exatus.Net e o cliente
tem acesso para fazer os backups diários (conforme Compliance Banco Central).
Camada 3 - Telas e Re cu r sos V isu a is, ficam armazenados no browser do
equipamento do usuário e são automaticamente instalados sem a necessidade de um técnico
para sua manutenção.
SEGURANÇA
Todas as informações trafegadas pelo sistema são tratadas por acesso seguro de criptografia
SSL 128 (Idêntico aos de Bancos).
Módulos e funções controlados por senha de autorização de uso.
FACILIDADES DO SISTEMA
Carga de usuários admissível sem degradação 250 usuários.
Sistema funciona em qualquer sistema operacional (Linux, IOS e Windows);
Funciona em qualquer navegador (Chrome, Firefox, Opera e Safari);
A única exigência na corretora é acesso à internet;
Não há nenhuma exigência especial de equipamento;
Por não ter nada instalado na corretora, nenhuma atualização, manutenção
monitoramento recai sobre a corretora;
Todas as questões de segurança da informação estão sob a resp
responsabilidade
onsabilidade da Exatus;
Não exige investimento de TI;

e

COMPARATIVO
Outros softwares de c
câmbio
mbio exigem investimento de TI que pode parecer que será um custo
somente de inicio, mas não é verdade, equipamentos ficam ultrapassados e cada vez mais
rápidos, 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?
Nós da Exatus.Net estamos com diversas Corretoras desde seu inicio, temos um
uma
a grande
satisfação em fazer parte da história de crescimento destas corretoras,
corretoras, e gostamos de pensar
que somos um dos alicerces, que apóia esse crescimento e com esse crescimento impõe
impõe-nos
grandes responsabilidades, afinal precisamos acompanhar esse ritmo de crescimento e como
missão estar sempre a um passo à frente.
Temos também Corretoras que migraram de outros softwares de c
câ
âmbio
mbio para o nosso SICTUR,
SICTUR
e a satisfação pode ser acompanhada através do nosso site www.exatus
www.exatus.net
.net em
“Depoimentos”.
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