
Módulo Consignante (Empregador)

Destinado ao empregador, seja ele público ou privado, este módulo disponibiliza todas as funciona-
lidades que esta entidade precisa para rapidamente operacionalizar as consignações em folha, bem 
como obter informações gerenciais de grande relevância em forma de relatórios, gráficos e cubos.

Dentre as suas principais funcionalidades podemos destacar:

1. Consulta de Funcionários com detalhamento de seus dados pessoais, funcionais, contratos e 
margens para todos os tipos de serviços;

2. Consulta de contratos com detalhamento de todos os seus dados (conforme seu tipo) e con-
figuração dinâmica de colunas, agrupamentos e totais, permitindo assim uma análise mais 
criteriosa destas informações;

3. Configuração de permissões de acesso tanto às telas da aplicação como às informações nelas 
contidas. Sendo possível determinar o perfil de acesso de cada usuário dos demais módulos 
conforme suas regras;

4. Completo gerenciamento de todos os usuários da aplicação, qualquer que seja o módulo, com 
fácil integração ao módulo de comunicação e à auditoria;

5. Suspensão de Consignatárias, Correspondentes, Contratos e Usuários por tempo determina-
do ou indeterminado;

6. Módulo completo de comunicação (Fale Conosco) que permite fácil troca de mensagens 
entre todos os envolvidos;

7. Fácil configuração dos parâmetros do sistema, permitindo dentre outras coisas, determinar 
os tetos máximos para prazos e juros; limitar o tempo para aprovação de contratos, e para as 
operações de compra de dívidas; estabelecer o fluxo de aprovação etc.;



8. Gerenciamento de Consignatárias (ex.: bancos, planos de saúde) e seus correspondentes ter-
ceirizados, bem como de todos os seus usuários;

9. Módulo de integração com a Folha de Pagamento, para simplificar a troca de informações 
entre estes sistemas;

10. Vários relatórios, gráficos e cubos multidimensionais que oferecem informações importantes 
sobre todos os módulos, margens, contratos, com recursos de filtros, grupos, exportação para 
PDF e impressão;

11. Gerenciamento de todos os tipos de consignações (empréstimos, cartões de crédito, cartões 
de antecipação, planos de saúde, sindicatos, contribuições partidárias etc.).


