FOCO EM SOLUÇÕES PARA O MERCADO FINANCEIRO

OBJETIVOS

Com mais de 20 anos de atuação no desenvolvimento de softwares e
soluções para as mais diversificadas áreas do Mercado Financeiro,
sempre inovando e aplicando as mais modernas tecnologias, visando
à praticidade, agilidade, qualidade e segurança de nossas aplicações
e processos.

A Exatus.Net® tem como prioridade oferecer produtos
inovadores com qualidade, segurança e modernidade,
atingindo assim um grau de excelência em seu atendimento.
Trabalhamos constantemente para oferecermos um
atendimento eficiente e com total segurança e transparência.

O desenvolvimento tecnológico é o desafio contínuo, a base da
modernidade e, por consequência, a condição para a tão desejada
competitividade empresarial e pessoal.

Profissionais que atuaram e adquiriram grandes experiências
no Mercado Financeiro, que constantemente se atualizam com
as dinâmicas mudanças que este ramo possui.

Auferindo resultados justos, dignificantes e que suportem o
desenvolvimento sustentado da empresa, de forma a gratificar seus
dirigentes e colaboradores

COMPROMETIMENTO
NOSSA MISSÃO
"Orientar os clientes nas soluções de crises e dúvidas empresariais,
transformando-as em oportunidades de negócios, resultados
positivos e aumento de competitividade, ou seja, desenvolvimento
sustentado".

Desde sua fundação, a Exatus.Net® sempre somou esforços
para que sua experiência no Mercado Financeiro, resultasse em
soluções simples, seguras e ágeis. Possuímos uma equipe
especializada para esclarecer dúvidas e aptos a sugerir sempre
a melhor solução, e assim podermos oferecer tudo que nossos
clientes necessitam. Satisfação, agilidade, comodidade, e
respeito.
Nós trabalhamos com a perspectiva de fornecer o que há de
melhor em tecnologia e automatização de processos para que
nossos clientes tenham total comodidade e segurança para
cumprirem suas metas.

A EXATUS.NET, SUA HISTÓRIA E SEUS COMPROMISSOS
Em 1989 nasce a Exatus.Net®, empresa de tecnologia, especializada
em soluções para instituições do Mercado Financeiro. Iniciando
assim uma empresa sinônima em credibilidade, confiança e
qualidade.
Nossas soluções focam o aperfeiçoamento das ferramentas e
mecanismos que contribuam para o crescimento e fortalecimento de
nossos clientes.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Trabalhamos com os Mercados de Câmbio Intermediação e
Turismo, Bolsas de Valores e Distribuidoras. São soluções para
os setores administrativos, gerenciais e contábeis, integrando
processos, simplificando rotinas e atendendo as rígidas
obrigações que as legislações destes mercados exigem.
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