Nossa Plataforma de Empréstimo Digital permite que
você gerencie e controle todo o ciclo de vida de um
empréstimo, alcançando

➢ Automação do processo.
➢ Facilmente operável.

➢ Velocidade de resposta.
➢ Controle de Caixa.
➢ Gestão de Atrasados.

➢ Produtividade Aumentada.

Coleção
Permite a gestão da cobrança de créditos concedidos em
diversos meios e formas, sendo integrável com o resto do
conjunto de APIs e Produtos Cellbank e / ou Cliente. O
sistema gerencia automaticamente descontos e
penalidades aplicáveis, como dívidas e taxas.
Venda

É a primeira etapa do crédito e impacta todo o ciclo
de vida. A coleta inicial de dados do usuário é

Gestão de Atrasados

extremamente importante, adicionalmente integrada

Desenvolvido para levar a cabo uma estratégia que visa a

com qualquer base de pontuação do usuário. Situação

gestão automática da inadimplência antecipada, atingindo

esta que pode ser complementada com

todos os usuários no momento do vencimento e antes

#CellbankSmartData para uma melhor obtenção de

mesmo, unificando as operações entre agências e

informações reais do comportamento de cada pessoa.

adaptando-se aos sistemas existentes.

Venda Automática
O sistema permite a configuração de regras e
processos automáticos que, ao iniciar uma venda,
validam as informações do cliente e passam por este
filtro de regras.

Controle de Caixa
Dados de capital e juros, descontos em juros alfandegários,
fornecedores e contas correntes. Todo o processo de
controle de caixa totalmente gerenciado.

Relatórios Contábeis
➢ Lançamentos contábeis e por centros de custo.
➢ Saldo da carteira e evolução mensal da carteira.
➢ Comparação do portfólio de agências.
➢ Portfólio por estado e evolução do portfólio.
Relatórios

➢ Livros de Impostos.

O módulo de relatórios permite visualizar as informações

➢ Acúmulo analítico e total a acumular

geradas, créditos concedidos, tempos e processos ideais

➢ Coleta ideal vencida.

de cobrança,

➢ Selos.

Relatórios de Crédito
➢ Indicadores de processo.
Relatórios de Caixa
➢ Detalhe de movimentos.
➢ Evolução diária das coleções.
➢ Relatório de coleta.
➢ Relatório de despesas.
➢ Relatório de receitas.

➢ Consultas e estatísticas de consultas.
➢ Evolução diária das vendas.
➢ Lista de mudança de estado.
➢ Relatório de cancelamentos, atrasos e tarefas.

➢ Registro diário de arquivos.
➢ Sub-diário de empréstimos.
➢ Outras.

www.cellbankgroup.com/cellbankloan

