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SISTEMAS DE GESTÃO / ERPS

fitbank
sistema de contas bancos &

adquirentes



sistema de contas c/
serviços financeiros

abertura & gestão de
multiplas contas

_ informação = transação
_ consistência de todo Fluxo transacional

_ sem necessidade de múltiplas contas correntes

carteira de
cobrança automatizada

_ completo: múltiplos meios de pagamento
_ notificação & cobrança digital

_ elimina a necessidade de conciliação

pagamentos em
grande escala

_ abrangência total: boletos,  concessionárias & impostos
_ Quitação automática conforme fluxo operacional
_ Integração via api

aplicações &
Empréstimos

_ conexão direta entre IFs, tomadores e investidores



serviços de
pagadoria

multibancos
_ disponibilidade de toda a rede

integração online
_ disponibilidade em tempo real

IPTU
ISS
Multas
Taxas

GARE ICMS
GNRE
IPVA/DPVAT
DARE
DAE
DAR
Multas

DARF
DAS
GPS
FGTS-GRF/GRRF
GFIP

omniservice
_ boletos, concessionárias
   e impostos

impostos
_ municipais, estaduais
   e federais

todos os pagamentos
_ com código de barras e guias tributárias



tradução de cnab de
remessa & retorno

DISTRIBUIÇÃORECEPÇÃO

operação imediata
_ sem a necessidade de adaptação por parte dos clientes

tesouraria completa
_ cobrança, pagamento, aplicação e investimentos via cnab

multidisciplinar
_ tradução de múltiplos layouts de cnab

FECHAMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS
_ Sem esforço de desenvolvimento por parte do cliente

tradução de cnab de
qualquer banco

saída para
qualquer layout



pagamento de contas
da carteira do fitbank

concentração de pagamentos
_ direcionamento dos boletos para 

o banco parceiro

volume financeiro
_ pagamentos centralizados no banco parceiro

novas receitas
_ pagamentos dos demais bancos

adaptável a operação
_ aderência ao sistema do banco parceiro



Otávio Farah — CEO

otavio.farah@fitbank.com.br

+55 11 98487 5924

www.fitbank.com.br
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