DIBUTE
S O F T W A R E
Crédito Consignado - Gestão automática da margem consignável como benefício
para o colaborador, servidor público e empregador.
O sistema que controla em tempo real a margem consignável junto à folha de pagamento com rapidez e segurança.
O ConsisteSCA controla, por meio da Web, a margem consignável dos Servidores Públicos ou Colaboradores de empresas públicas e privadas, no momento da tomada de empréstimos junto às
instituições ﬁnanceiras.
Integra a Entidade Empregadora e seu sistema de RH (folha de pagamento) com as instituições
ﬁnanceiras e seus sistemas (crédito, seguros, previdência, etc.), fornecendo uma gestão em tempo
real da margem de cada Colaborador ou Servidor Público.
Todos os contratos captados por meio de correspondentes bancários, agências e pontos de vendas
são validados e registrados no ConsisteSCA em tempo real. Além disso, os contratos captados
através do sistema de empréstimos de consignatárias, podem ser integrados automaticamente com
o ConsisteSCA.
O ConsisteSCA assume o controle dos descontos que interferem na margem disponível, aliviando o
sistema de folha de pagamento e departamento de recursos humanos de tais funções, ou seja, 100%
dos descontos facultativos passam a ser de total controle do ConsisteSCA.
O ConsisteSCA atualiza em tempo real a margem disponível, contemplando todas as operações
realizadas com seus clientes (Colaboradores e Servidores Públicos), antecipando os procedimentos
de conciliação ﬁnanceira e de pré-vencidos.
O ConsisteSCA pode ser conectado à rede bancária através de ATMs, facilitando o processo de
acesso dos colaboradores e servidores públicos às operações de empréstimos consignados.
Disponibiliza um portal exclusivo para os Colaboradores ou Servidores Públicos com acesso às
simulações, consultas de margem, contratos em aberto, contracheques e extratos dos contratos.

Características Funcionais:

• Gestão de contratos;

• Portal do Colaborador / Servidor Público;

• Compra de dívida;

• Multicompanhia;

• Integração com entidades externas;

• Transferência de Colaboradores
e Servidores Públicos entre órgãos;

• Consultas cadastrais;

• Reserva de margem;

• Consultas operacionais;

• Leilão de taxa;

• Consultas gerenciais;

• Modiﬁcações das condições contratuais;

• Segurança por perﬁl de acesso.

Plataforma
O ConsisteSCA foi desenvolvido na plataforma CONSIST ADS - Advanced Development Solution,
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 outra de mercado.

Evolutivo

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

Conﬁgurável

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

Serviços
Suporte

Diversas modalidades de suporte e SLA. 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 conforme as necessidades do negócio.

A Dibute Software é distribuidora das soluções Consist Software Solutions Inc. SCA - Todos os direitos reservados.
Produto da Consist Software Solutions Inc. Intel, Risc e IBM Mainframe® z/OS®; Linux on System z©, Linux, Unix e Windows são
propriedades e marcas registradas de suas respectivas empresas.
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