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Características  

Personalização  

• É possível definir e criar  qualquer tipo 

relatório de forma rápida e simples 

Integração 

• Integração simples, sem 

desenvolvimento sistêmico 

Controle 

• Batimentos operacionais integrados 

com o financeiro e de acordo com a 

contabilidade 

Sistema  

• Multibandeira, módulos Emissor e 

Adquirente, tecnologia Oracle 

Segurança 

• Todas as informações são seguras, já 

que a máquina fica instalada no cliente 

Economia 

• Por ser em baixa plataforma os custos 

são menores em relação a Mainframes 



Redução de custos 

Otimização dos Processos 

Verificar onde melhor aros processos e reduzindo esforços e tempo  

Controle dos Custo de captura 

Verificar os custos de captura propondo outras opções. 

Controle de Autorização ,Outgoing e Incoming 

Conciliação automática das Transações Autorizadas x Outgoing x 

Incoming 

Conciliações diversas 

Fraudes, Extrato Bancos x Pagamentos Bandeiras, etc. 

 

Conciliações dos Lojistas 

Vender em conjunto com o Sub-adquirente serviços e produtos aos seus 

llojistas. 

 



SISCONCIL 

Multi Org, 
log, 

Centro de 
Custo 

Controles 

Financeiro Contabilidade 

De para 
de 

Eventos 



Especificações 

técnicas 



Especificações 

técnicas 

Especificações técnicas 

 O SISCONCIL roda no Banco 

Oracle de 9I em diante  Standard  

 O Sistema é Cliente Servidor 

usando o Forms 6i e Report 6i nos 

clientes que deverá se comunicar 

com o Servidor através de Rede / 

VPN /TS 

 Para Instalação, Parametrização, 

treinamento no SISCONCIL e 

Setup precisaremos 

 Oracle instalado no Servidor 

 Clientes instalado no PCs que 

terão acesso ao Sistema 

 Comunicação dos PCs Clientes 

com o Oracle no Servidor 

 Clientes com Windows 7/8  

 VPN com dois acessos  

 DBA Oracle  

 Servidor recomendados   HP com 

Linux, Unix , Windows Server 

 Linux 

 Oracle 11 Standard Edition        

em Rac 

 2 servidores com 128 GB de 

memória 

 storage fibre channel para 1TB de 

dados líquido em Raid 10 

 Segue abaixo uma tabela de 

consumo para Emissor 

 1 conta  usa aprox. 800 bytes 

Configuração sugerida de máquinas 



Telas do sistema  

SISCOF 






