Controle de Caixa

O Controle de Caixa faz o
trabalho que o seu cliente
deveria fazer.
Obtenha as transações bancárias do seu cliente diariamente com a importação
automática e faça a conciliação de forma inteligente com o Controle de Caixa.
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VANTAGENS

CLIENTES MAIS
FELIZES
Entregue informações
precisas e no prazo e traga
mais satisfação para os
seus clientes.

MINIMIZE OS ERROS

AGREGA VALOR

Com o seu plano de contas
conﬁgurado, o sistema faz
tudo automaticamente e
não há chance de erros.

Com menos foco no
operacional, você terá
tempo para alavancar o
seu negócio.

ECONOMIZE TEMPO
Independente da
quantidade de transações
do cliente, você faz tudo
em minutos.

EQUIPE DE ALTA
PERFORMANCE
Transforme seus
colaboradores em uma
equipe mais produtiva e
motivada.

RECURSOS

IMPORTAÇÃO
AUTOMÁTICA

CONCILIAÇÃO
INTELIGENTE

SEGURANÇA DAS
INFORMAÇÕES

Cadastre os dados
bancários do seu cliente
e as informações do
extrato serão lançadas
automaticamente.

Preencha uma única vez a
categoria de pagamentos e
recebimentos, que o
sistema organizará os
dados automaticamente
nos próximos lançamentos.

Não perca os dados do
seu cliente e acesse as
informações a qualquer
momento com uma
conexão na internet.

RELATÓRIOS
FINANCEIROS

INTEGRAÇÃO
CONTÁBIL

Visualize e analise a saúde
ﬁnanceira do seu cliente.

A movimentação ﬁnanceira
do cliente integrado ao seu
software contábil.

Veja o que nossos clientes dizem sobre o
Controle de Caixa!
O Nibo está trazendo aos meus clientes,
agilidade e praticidade. Ao escritório
está possibilitando mostrar que nos
preocupamos com a vida ﬁnanceira de
nossos clientes, além de proporcionar
uma melhor aplicação da mão de obra da
minha equipe.
Cátia Silva e Jordana Bueno - Silva & Bueno
Contabilidade, Controladoria e Perícias

À medida que eu fui implantando nos
clientes e eles foram importando os
extratos e fazendo a conciliação, eles
começaram a vibrar com a solução. Meus
clientes passaram a perceber o meu
negócio como um escritório de
contabilidade diferente, não só pela
ferramenta, mas pelos valores que a gente
consegue desenvolver com o cliente no
momento da implantação.
Éder Falcão | Econts - contabilidade ilimitada

Quer mais informações? Clique aqui ou
envie email para contadores@nibo.com.br

