Agradecemos por seu interesse em conhecer mais sobre o SmartFactor®!
O SmartFactor é um sistema Web, baseado em conceitos que não
necessitam de instalação ou de qualquer infraestrutura física de sua
empresa. Tudo que você precisará para utilizá-lo será um navegador
(como o Internet Explorer) e acesso internet banda larga.
Com o SmartFactor, é possível liberar um
login e senha para cada funcionário,
possibilitando a cada um acessar o sistema de
onde estiver, ganhando maior agilidade e
flexibilidade nas operações de fomento.
O SmartFactor é o único sistema do mercado com licença gratuita, totalmente Web, com inúmeros
recursos exclusivos, e com um custo de manutenção muito abaixo do mercado, R$ 198,00 (cento e noventa
e oito reais) mensais. Lembramos que não há nenhum outro custo ou multa em caso de desistência.
Apesar de a licença ser gratuita (efetivamente sem custos), o SmartFactor é um dos produtos mais
completos do mercado, novos recursos estão sendo implementados a cada dia.
Temos o orgulho de sermos reconhecidos por nosso trabalho e pela qualidade do nosso, recebendo a
recomendação pela ABFAC - Associação Brasileira de Factoring, nos indicando a todos seus associados.
Para conhecer melhor a NDS, empresa fabricante do SmartFactor, por gentileza, acesse www.nds.com.br.

A seguir alguns RECURSOS e VANTAGENS do SmartFactor:


















módulo de políticas de crédito;
sistema de alertas por e-mail indicando comportamentos de cedentes e sacados no mercado;
exclusivo sistema de críticas de títulos, sacados e cedentes;
consulta automática a centrais de crédito como Serasa e Equifax conforme configuração;
análise automática do retorno da consulta;
sistema de alçadas para liberações;
central de risco integrada gratuita;
comitê de crédito;
sistema Refinfac;
sistema Alerta positivo;
análise de balanço;
sistema de rating de cedentes;
diversos modelos de contratos gratuitos personalizáveis;
cálculo automático de impostos;
impressão de DARF;
cobrança eletrônica - integração com bancos;
integração automática Equifax Factor e Solução Serasa Factoring;
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cartão de assinatura eletrônico;
banco de dados de documentos digitalizados;
custódia;
controle de pendências;
agenda de pessoas físicas e jurídicas de todo País, permitindo cadastramento automático;
importação de dados de outros sistemas conforme protocolo;
acesso a informações de comportamento dos cedentes e sacados em outras factorings (sem
divulgar o nome da factoring que informou);
 impressão de Notas promissórias;
 operação com garantias;
 módulo financeiro integrado.

Com o SmartFactor você poderá:







esquecer problemas com vírus;
parar de se preocupar com roubo de seus dados em sua empresa;
parar de se preocupar com backups manuais;
diminuir custos com manutenção de rede;
usar computadores de baixo recurso, uma vez que é necessário apenas um navegador;
ter controle de tudo o que ocorre de forma segura, mesmo que esteja fora da empresa.

Suporte:
Nosso suporte técnico trabalha em horário comercial. Temos os seguintes canais de SAC:





Atendimento online;
Skype;
Telefone;
E-mail;

Demonstração:
Trabalhamos com a demonstração assistida do sistema SmartFactor, onde apresentamos o sistema
utilizando-o em nosso ambiente, juntamente com um consultor.
Depois desta apresentação, o sistema fica ainda disponível para seu uso e experimentação gratuita por 03
(três) dias, com acompanhamento da equipe do suporte SmartFactor.
Para agendarmos tal demonstração, pedimos que nos informem o melhor dia e horário para tal.
Nossa demonstração dura aproximadamente 1h00 a 1h30, conforme detalhe solicitado.

Contato:
Para mais informações sobre a aquisição do software, você pode entrar em contato conosco através de
nosso representante local em seu estado ou diretamente conosco.
Em MG, nosso representante é a AlPrado Informática: comercial@alprado.com.br ou (31) 2531-3121.
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