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CDC e CEC

O sistema que realiza
a gestão da carteira de
créditos consignados
da instituição
ﬁnanceira.

O sistema que
automatiza a gestão
da cobrança de créditos
consignados da
instituição
ﬁnanceira.

São componentes da
solução Gestão de Créditos
Consignados e se
integram ao sistema de
Gestão da Margem
Consignável.

O CDC trata da gestão da carteira de créditos consignados pelos bancos e outras
entidades ﬁnanceiras, fornecendo informações para acompanhamento do crédito desde sua
inclusão até a liquidação, atendendo a todas as necessidades operacionais que envolvem créditos
com descontos em folha, inclusive operações com aposentados e pensionistas do INSS.
As operações de empréstimos podem ser captadas pelas agências ou por meio de correspondentes
bancários, bem como quaisquer outras entidades no território nacional. Utilizando recursos Web,
com consistência da informação em tempo real, realiza o fechamento da operação de maneira rápida
e segura.
Possui uma parametrização abrangente de regras de negócio, ﬂexibilizando a gestão de recursos
ﬁnanceiros e técnicos entre as entidades empregadoras, correspondentes bancários e demais
entidades.
O sistema CDC pode processar grandes volumes de contratos, maximizando o desempenho
do controle em larga escala.
O CEC indica e apoia os procedimentos administrativos para operadores pelas ações de
cobrança, registrando históricos, agendando contatos e apresentando para consulta instantânea
todas as informações pertinentes ao processo de cobrança, inclusive para cobrança
externa.
Alimenta com informações gerencias os gestores responsáveis por tomadas de decisões,
segmentando e consolidando os dados por tipos de entidades, além de classiﬁcá-las por estruturas
dinâmicas da gestão da cobrança, permitindo que uma mesma informação seja vista em diversos
níveis de detalhamento.
O CEC realiza também a gestão do repasse da entidade empregadora. A identiﬁcação prévia do
responsável pela inadimplência elimina o risco de ações de cobranças indevidas, as quais trazem
riscos de prejuízos ﬁnanceiros por ações judiciais e riscos à imagem da instituição.

Características

CEC
• Planejamento de cobrança;

CDC

• Cobrança ativa;
• Cobrança receptiva;

• Gestão de contratos;

• Reagendamento;

• Plano de pagamento mensal e anual;

• Acompanhamento de acordos ﬁrmados;

• Comissões;

• Negativação / reabilitação por contrato;

• Simulador de propostas;

• Gestão de repasse;

• Limites operacionais;

• Integração com entidades externas;

• Cessão de créditos;

• Consultas cadastrais;

• Recompra de dívidas;

• Consultas operacionais;

• Apropriação diária;

• Consultas gerenciais;

• Integração com entidades externas;

• Tabela dinâmica de motivos
de inadimplência;

• Consultas cadastrais;
• Consultas operacionais;
• Consultas gerenciais;

• Tabela dinâmica de resultado de
ações de cobrança;

• Segurança por perﬁl de acesso.

• Segurança por perﬁl de acesso.

Plataformas

O CDC e o CEC foram desenvolvidos na plataforma em um ambiente integrado para
desenvolvimento de aplicações de negócios que garante ampla portabilidade e escalabilidade.
A solução encontra-se disponível nas plataformas Intel, Risc e IBM Mainframe® z/OS®; Linux on
System z®, Unix, Linux e Windows e pode ser
executada nos principais bancos de
dados do mercado.

Integração

Pode ser integrado às soluções de Business Intelligence, Gestão de Relacionamento - CRM, Gestão
da Margem Consignável e de Cobrança oferecido pela Dibute ou por qualquer outra do mercado.

Evolutivo

Liberação constante de versões com atualizações técnicas, funcionais e legais.

Conﬁgurável

Alto grau de parametrização, permitindo rápida e fácil implantação e personalização.

Suporte

Diversas modalidades de suporte e SLA e atendimento conforme necessidade do negócio.

Treinamento

Capacitação dos usuários para operação e autonomia plena.

Dibute Data Center

Disponível para ser utilizado em ambiente ASP - Application Service Provider, reduzindo custos e
garantindo níveis de serviços.
A Dibute Software é distribuidora das soluções Consist Software Solutions Inc. CDC e CEC - Todos os direitos reservados.
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