Cobrança Eletrônica Ágil

Muitas empresas têm dificuldade em organizar suas contas a
receber de maneira a otimizar tempo e recurso.

Desafios
•

•
•

Organização metodológica e prática de
áreas como o Contas a Receber, que
representam
uma
parte
importantíssima da empresa.
Informações separadas em diversas
plataformas.
Tarefas importantes e de grande
impacto no negócio que só podem ser
realizadas de maneira centralizada –
gerando estresse para o colaborador.

Solução ideal

Resultados desejados

•

Uma solução que consiga centralizar
todas as Informações e ações
relevantes em uma única plataforma.

•

A solução pode se adaptar e configurar
de acordo com as necessidades do
cliente.

•

Acompanhamento
de
títulos
transações de maneira completa.

•

Agiliza a emissão de boletos.

•

Consegue organizar o status e atualizar
a situação de títulos.

•

Otimiza o tempo de colaboradores e
das tarefas mais operacionais e
automatiza processos.

•

•

e

Garanta a segurança de dados
sensíveis e de grande impacto na
empresa.
Não exija intermediações.

Inove

Cobrança Eletrônica Ágil
Potencialize o setor financeiro da sua empresa com praticidade, organização e
redução de custos!
Agilidade

Segurança

Adaptabilidade

• Gestão dos documentos pagos
e não pagos, de forma que
você sabe como está o status
de cada transação;

• Informações
centralizadas,
agilidade e rapidez no envio e
recebimento de Informações;

• Emissão, registro e gestão dos
boletos, devido à uma interface
web simples e intuitiva;

• Informações sensíveis dispostas
em uma única plataforma segura
que evita vazamento de dados.

• Disponibiliza funções que podem
variar de acordo com as
necessidades do cliente e do
negócio.

• Automatização de processos
como envio de e-mails de
boletos.

Com a solução Cobrança Eletrônica Ágil, você potencializa o setor financiero de sua empresa

Inove

Cobrança Eletrônica Ágil + Microsoft Azure
A solução de cobrança eletrônica foi desenvolvida a fim de facilitar o dia a dia do contas a receber. Hospedada na nuvem Azure,
consegue centralizar diversos processos e informações em uma única plataforma, que pode ser acessada de qualquer dispositivo de
pessoas autorizadas. Essa solução procura otimizar tempo e recurso de colaboradores deixando seu trabalho menos estressante.

Alinhamento do Produto
Microsoft Azure
A solução da Inove tem como principal objetivo disponibilizar informações para a área de contas a receber de forma rápida e de fácil
atualização. Busca adaptar-se às necessidades do negócio da melhor maneira possível, oferecendo serviços e uma visualização
semelhante à do Dynamics AX para que assim seja intuitivo e funcional. Por estar hospedado na nuvem, oferece mobilidade e
segurança ao cliente.

