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O COBRANÇA FÁCIL NETWORK foi concebido em 1997, com a finalidade de
atender aos escritórios de cobrança das montadoras Ford e Volkswagen, onde ele
foi utilizado pelas cobradoras das duas montadoras durante o período de 1997 a
2001, quando a Ford Autolatina montou um grande call-center em São Paulo e
dispensou as cobradoras e seus aplicativos de cobrança, trocando-as por outro
aplicativo com desenvolvimento próprio, de grande porte, rodando em plataforma
WEB, destituindo o uso do Cobrança Fácil em todas as suas unidades cobradoras.
Buscando diversificar o uso do aplicativo para outros clientes da indústria e o
comércio em geral, fizemos algumas alterações estruturais no sistema e hoje ele
atende tanto a indústria e o comércio bem como a instituições de crédito (bancos e
financeiras) , escritórios de advocacia e empresas de recuperação de crédito. Com
uma base sólida de mais de 2.600 usuários do aplicativo em todo o território
nacional, o Cobrança Fácil na sua versão 5.0 foi o aplicativo de cobrança mais
baixado na WEB, com mais de 50.000 cópias baixadas. Agora na sua nova versão
6.0 (2016), (LITE e +PLUS), é o aplicativo do gênero com o melhor custo X
benefício do mercado. Adotando a LIVRE INSTALAÇÃO EM REDE (não são
cobradas as cópias para mais de uma estação de trabalho), a cada dia
conquistamos novos clientes em todo o território nacional.
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MÓDULOS DO SISTEMA – OPERACIONAL
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Cadastro de credores e inadimplentes
Cadastro de débitos (cheques,nps,duplicatas e mensalidades diversas)
Registro de acionamentos telefônicos com o cliente inadimplente
Cálculo e atualização de débitos vencidos (juros simples/correção mon.)
Emissão de borderôs de entradas e devoluções de débitos
Movimento do caixa integrado com o módulo de emissão de recibos
Emissão de recibos avulsos integrados ao movimento do caixa
Emissão de notificações de cobrança (1º,2º e 3º aviso de cobrança)
Emissão de notificações de cobrança com A.R. (aviso recebimento)
Emissão de cartas de campanha (limpa-nome)
Geração, consulta e cancelamento de acordos (renegociação de dívidas)
Prestação de contas com o credor de forma simples e rápida
Agenda de eventos por operador (cada operador tem a sua agenda)
Baixa da parcela na emissão do recibo com a logo da sua empresa
Emissão de notas promissórias, carnês e boletos bancário (boletos com
custo à parte)
Manutenção de mensalidades (exclusões, alterações)
Exporta dados de relatórios para os formatos Word, Excel e arquivo texto
Controle de contatos telefônicos efetuados no processo de cobrança
Pasta de trabalho de cobrança (você escolhe credor que irá cobrar no dia)
Distribuição e remanejamento de débitos a serem cobrador por cobrador
Fila de acionamento telefônico gerenciado pelo cobrador, dispensando o
uso de listagens de cobrança.
Fechamento de comissões de cobradores
Contas a pagar da empresa (controle de despesas por centro de custo)
Módulo jurídico (cadastro e acompanhamento de processos)
Módulo jurídico (lançamentos de custas processuais)

RELATÓRIOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Listagem de credores
Listagem de devedores
Listagem de parcelas em aberto (todos os credores)
Listagem de parcelas em aberto (por credor e período de vencto)
Listagem de parcelas em aberto por faixa de atraso
Listagem de parcelas recebidas (por credor e período de vencto)
Listagem de contatos com o cliente inadimplente
Listagem de parcelas devolvidas
Listagem de parcelas no jurídico
Termo de renegociação de dívidas (acordos)
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Recibo de parcela com a logo da sua empresa
Resumo de acordos formalizados
Movimento do caixa (por dia e por período)
Listagem de processos cadastrados no jurídico
Recibo avulso
Borderô de prestação de contas com o credor
Cartas de campanha limpa nome
Capa de processo jurídico
Listagem de processos no jurídico

ACESSÓRIOS:
•
•
•
•
•
•

Módulo de backup (pen-drives/hd externo e unidade. de redes)
Agenda (por operador)
Zerador da base de dados vinculado ao usuário SUPERVISOR
Zerador de arquivos individuais vinculado ao usuário SUPERVISOR
Manutenção da base de dados (compactação de arquivos)
Faxina na base de dados, eliminando movimento já quitados por período

BASE DE DADOS UTILIZADA
O aplicativo utiliza-se base de dados popular com pesquisa em SQL e não precisa
de licenças adicionais para o seu uso.
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
Utilizamos a linguagem de desenvolvimento VISUAL BASIC 6.0 da empresa
Microsoft em todos os nossos sistemas por ser rápida e versátil no
desenvolvimento.
COMPATIBILIDADE
O sistema roda em todas as plataformas Windows, desde a
98/ME/2000/2000/2003 Server / XP/ VISTA/W7/W8. W8.1 e W10). Roda em rede
e é multi-usuários em forma DESKTOP (local – não WEB).
SUPORTE TÉCNICO
O suporte técnico é fornecido via telefones fixo e celulares no horário comercial e
24 horas no email. Utilizamos também de aplicativos de acesso remoto, fornecido
GRATUITAMENTE para o cliente, onde, através deste aplicativo, nossos
atendentes “entram” no computador do cliente mediante senha e login de acesso
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fornecido pelo cliente e fornecem o suporte ON-LINE, como se estivessem na
frente do micro do cliente. Feito o suporte, a conexão é encerrada e o cliente
visualiza tudo o que foi feito no micro em tempo real.
PRINCIPAIS VANTAGENS EM SER USUÁRIO DO APLICATIVO
- Livre instalação em rede
- Múltiplos canais de suporte
- Licença de uso permanente (não expira e não exige renovações)
- Aplicativo há 20 anos no mercado
- Inúmeros clientes satisfeitos em todo o território nacional
Diante do acima apresentado, informamos que o COBRANÇA FÁCIL NETWORK
é a ferramenta ideal para o controle e gerenciamento de ativos a receber, sendo o
melhor custo x beneficio em sistemas do gênero.

Odair Rogério da Silva
Analista e programador em sistemas de informação
NETWORK CONSULTORIA E SISTEMAS
Curitiba – Paraná – (41) 3367-0112 – 9.8823-3449

Confira abaixo, os depoimentos de clientes usuários do sistema
*****
DEPOIMENTOS DE CLIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA :
(postados no site Baixaki)
http://www.baixaki.com.br/download/cobranca-facil-network.htm
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