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A quem se destina
A empresas que pretendam simplificar
os pagamentos através da integração
dos débitos diretos e que recebam
pagamentos periódicos. Integre este
módulo na sua Gestão Comercial
ARTSOFT.

www.artsoft.pt/debitos-diretos

REGULARIZE A
C O N TA C O R R E N T E
DOS SEUS
CLIENTES!
Os pagamentos sempre em dia
Através do pagamento por débito
direto, não só o próprio processo de
pagamento se torna mais rápido
como também a regularização da
conta corrente dos seus clientes é
feita de forma mais eficiente e
automática. Com o ARTSOFT, pode
criar uma série de regularização que
será utilizada apenas para
pagamentos feitos através de
débito direto.

No ARTSOFT criará uma série de
regularização que irá regularizar os
documentos cujo pagamento foi
feito por débito direto (imagem da
esquerda). Posteriormente, serão
apresentados os lançamentos de
contas correntes num documento
da série anteriormente
mencionada (imagem da direita).

SOBRE O
DÉBITO DIRETO
O serviço de débito direto
consiste em debitar
diretamente um determinado
valor da conta do devedor, sem
necessidade de intervenção do
mesmo, permitindo-lhe poupar
de duas formas: no pagamento
de comissões bancárias, que
passa a ser inexistente, e no
gasto de tempo que será
consideravelmente menor.
Como instrumento de
pagamento mais utilizado em
Portugal, em 2017, os débitos
diretos têm, nos dias de hoje,
um forte papel no que toca à
economia doméstica dos
portugueses.
Pela sua natureza, destaca-se a
vantagem de evitar que os seus
clientes se atrasem nos
pagamentos. Com este módulo,
pode agora agilizar os
pagamentos dos seus clientes.

Solicite-nos informações o
quanto antes!
artsoft.pt/debitos-diretos
Identificação da série de regularização e lançamento de contas correntes.

Principais características
Geração de ficheiro de débito direto a
enviar ao banco;
Regularização de contas correntes através
da importação do ficheiro de retorno e
geração dos respetivos documentos de
regularização;
Possibilidade de regularizar os documentos
através da importação do ficheiro de
retorno;

Permite verificar o estado de cada
lançamento gerado através dos
débitos diretos bem como o número
de tentativas realizadas na
importação do ficheiro de retorno;
Gerar listagens com autorização de
débitos diretos.

Vantagens
Simplificação da gestão de
cobranças;
Facilidade de criação e importação do
ficheiro;
Facilidade no controlo de
pagamentos;
Informação centralizada e atualizada;
Maior facilidade na regularização de
contas correntes.

Detalhes do documento de regularização.
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