
Sistema de Gestão e Conciliação de 
Cartões -ConCard
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A conciliação de cartões para empresas é uma prática essencial para a saúde

financeira do negócio. Sem controle das receitas recebidas por meio de cartões de

crédito e débito, fica impossível prever o fluxo de caixa futuro, acompanhar o

faturamento e saber o montante que foi cobrado de taxas pelas empresas de cartões e

contabilizar os lucros da operação.



O Conceito
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Será que você esta recebendo suas vendas com o valor correto? Para

ter certeza, conheça o ConCard.

Conferência de taxas, controle das vendas por bandeiras, adquirentes e outros, e tudo que

pode impactar nos seus recebimentos.

A ConCard é a conciliação de cartão definitiva e de acordo com suas necessidades.

Porque escolher a Concard?

Somos estratégicos – Oferecemos a Concard para atender necessidades reais e resolver aquilo

que cada empresa precisa.

Somos especialistas – Nosso único serviço é conciliação. Vivemos isso todos os dias.

Somos dedicados – Nosso principal investimento é sempre em garantir o sucesso dos nossos

clientes.



Visão gráfica inicial  
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Nesta tela inicial você tem todas as informações necessárias para o gerenciamento dos seus recebíveis como:

movimento de conciliação, vendas, a receber, diário, por período e anual.
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Nosso sistema é pré parametrizado, onde você ganha tempo para iniciar sua

administração de forma mais simples dos seus recebíveis.

Usuário – tem a finalidade do cadastro do usuário e manter a integridade do sistema.

Cadastro – Gerar os cadastros de empresas, bancos, POS, bandeira e taxa (para monitorar as taxas

negociadas junto as administradoras) para a utilização das informações importadas e obter visões de fluxo de

caixa.

Vendas – Montagem de visões de fluxo como: adquirente, banco, bandeira, empresa e maquina nº POS,

através do período por vendas, recebimentos e fluxo de curto e médio prazo dos recebimentos.

Conciliação – Conciliar todas as bandeiras por adquirente, através do previsto x recebido obtendo o desvio e

% conciliado.

Relatórios - Relatórios em excel e pdf para o gerenciamento e fechamento financeiro dos recebíveis.



5

Telas do cadastro do usuário, com informações básica

necessárias.
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Fluxo de vendas, onde temos varias visões de fluxo com distribuição

diário.
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Agora temos nesta tela o fluxo de vendas de curto e médio prazo.
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Dentro do fluxo temos o recurso tecnológico do Drill- Down para obtermos

os movimentos analíticos, também o controle da taxa descontada pela

administradora e comparando com o negociado, onde os valores em

vermelho o sistema sinalizou uma divergência na taxa.
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A Conciliação tem a finalidade de validar os valores creditados, conforme

informação da sua administradora, importando o extrato da empresa e

conciliando com o extrato pago pela administradora torna-se eficaz, através

da somatória de valores e corrigir distorção de valores automaticamente.
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Relatórios – O sistema possui relatórios para o fechamento mensal e para o

gerenciamento dos recebíveis em diversos níveis.

Nossos relatórios são exportados para o excel e pdf.
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Magic nas nuvens 
Sistema totalmente na Web garantindo suas informações em suas mãos na hora em que

você necessitar, em qualquer dispositivo mobile e com toda a segurança - Amazon



Suporte 
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* suporte local pela equipe de parceiros,

* suporte MagicNetwork pela equipe de consultores, 



Obrigado!

Relacionamento com Cliente

Estela Politi

(11) 3807-9990

comercial@magicnetwork.com.br

Gerência Comercial

Walter Eduardo Contin

(11) 945.100.640

walter.contin@magicnetwork.com.br
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