
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 os processos e reduzindo esforços e tempo , por 

exemplo Chargeback, Pagamentos aos Lojistas, etc. 

Controle de Chargeback 

Automatizar ao máximo o Chargeback , reenviando via sistemas alguns 

códigos e solicitando automaticamente algumas respostas. 

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. 

 



Interfaces  

Financeiro Controles 

Contábil 
Arquivos 

Legais 

 Parâmetros de sistemas 

 Controle de Jobs 

 Importação de arquivos 

 Rotinas diárias, mensais 

 Consultas genéricas 

 Geração de Arquivos e  

         relatórios  

 Documentação 

 Autorização 

 Transações Internacionais 

 Notas Fiscais 

 Informe de Rendimentos 

 DEBAN 

 QMR 

 QOC 

 SEFAZ  

 DECRED 

 Cessão de Recebíveis 

 Antecipações para Lojistas 

 Autorizadas x Outgoing 

 Outgoing x Incoming 

 Chargeback 

 Rejeitadas/ Canceladas 

 Envio / Retorno Pagtos Bancos 

 Conciliação Extratos Bancos 

 Estoque de Parcelados 

 Agenda de Pagtos Lojistas 

 Saldos Lojas 

 Execução de consultas  

        pré-definidas pelos usuários 

 Geração Contábil parametrizados 

por bandeira / centro de custos 

 Interface Movimentos Contábeis 

 Interface Lançamentos Contábeis 

 Interface Saldos Contábeis 

 Fecha Contábil e Abre Contábil 

 Variação Cambial $ x R$ 

 Aprovação do Balancete 

 



Funcionalidades 



Funcionalidades 
 

 Multibandeiras 

 Multiusuário 

 Parametrização de contas contábeis por Bandeira e Centro 

de Custo 

 Codificação de conta contábil financeiras (Rubricas) 

 Parametrização dos dados necessários para geração do 

DECRED  

 Tabelas de MCC, Produtos e tabelas de Interchange 

 Tabela de Dólar , Feriados 

 Cálculos de MDR, Fee Bandeiras e Interchange 

 Rentabilidade das Lojas 

 Captura de Clientes online (mobile-internet) 

possibilitando a verificação do cadastro (SPC, Serasa, etc) 

 Análise de Risco antes da Aprovação do Cliente 

 Análise de Fraudes 



Funcionalidades 
 

 Controle das transações autorizadas com as enviadas para 

as Bandeiras 

 Controle das transações aceitas pelas Bandeiras,  Rejeitadas 

e Chargeback 

 Controle de disputa dos Chargeback 

 Remessa de arquivos de Pagamentos Lojas 

 Análise do Retorno Banco e controle dos pagamentos 

rejeitados 

 Reenvio dos pagamentos rejeitados 

 Controle de Aluguel 

 Agenda de Pagamentos aos Lojistas 

 Distribuição do Pagamentos em partes dentro de um lojistas 



Telas do sistema  

SISCOF 



1-Menu Inicial do Sistema SISCOF para Facilitadores e Lojistas 



9-Menu das Conciliações e Controles 



As funções disponíveis na tela de Menu Geral são: 
A) Parâmetros do Sistemas – Definições de contas contábeis, COSIF, eventos, roteiros 

contábeis, etc.  Estas telas serão parametrizadas no SETUP; 
 

B) Geração DEBAN – Estatísticas Banco Central; 
 
C) Geração do QMR /QOC – Informativos obrigatórios das bandeiras MasterCard e Visa; 
 
D) Geração de RPS – Geração em lote de notas fiscais para os lojistas; 
 
E) Execução de JOB’s – Controle dos Jobs do sistema; 
 
F) Retorno Bancos /Movimentos e Saldos – remessa e retorno Bancos, movimentos e 
saldos das lojas; 
 



16-As funções disponível  nesta tela  são: 
G) Rotinas diárias e mensais da Decred e consultas genéricas – esta função possibilita 
reprocessar as Rotinas automáticas diárias e mensais e executar rotinas em linguagem SQL 
por usuário experientes se autorizados; 
 
H) Chargeback – Controle e solução de todo o ciclo de Chargeback; 
 
I) Cessão de Recebíveis – esta função permite fazer e controlar as cessões recebíveis e 

também antecipações para Lojistas; 
 

J) Informe de rendimentos dos lojistas; 
 
K) Conciliação do extrato bancário – remessa, retorno e controle de rejeição; 
 



16-As funções disponível  nesta tela  são: 
L) Escrituração Fiscal ECF; 
 
M) Aprovação de saldos no balancete – esta função permite importar o balancete geral da 
empresa e justificar os saldos, com anexo os documentos comprobatórios e ser aprovado 
pelo Gerente; 
 
N) Consulta  a base de dados – diversas consultas predefinidas; 
 
O) Controle das lojas do facilitador – esta função permite distribuir para os lojistas dos 
facilitadores todos os relatórios das funções anteriores; 
 
P) Documentação – esta função permite o usuário incluir qualquer documentação no 
SISCOF; 
 
 



Telas do sistema 

De Captura online 

                              Características do Sistema de Captura Online 
 
1-Faz validação do CPF / CPNJ e aciona o automaticamente o Site da Receita 
Federal e captura os dados disponível evitando redigitação; 
 
2-Após captura / informação do CEP vai ao site do correio e captura os dados 
de endereços. 
 
3-Com os dados de endereço, e-mail o Sistema verifica se já existe outro Lojista 
com os mesmo dados e avisa; 
 
4-Com os resultados da Análise de Fraude / Risco o Sistema vai criando uma 
base de dados para consultar no momento do Cadastro e avisa se CPF/CNP. 
E_Mail, IP, Geolocalização já existe nessa base. 



Telas do sistema 

De Captura online 

                              Características do Sistema de Captura Online 
 
5-Captura a Geolocalização do Cliente e onde será instalado POS ; 
 
6-Possibilita o Cliente assinar a proposta no ato se estivermos com dispositivo 
touch (smarts phones, notebook , etc.) 
 








