Sobre a AudtaxCar - Auditoria e Conciliação de Cartões de Créditos.

AudtaxCard, somos especializados em soluções para gerenciamento e conciliação de pagamentos.
Estamos focados em auxiliar as empresas, com as diversas etapas referente a conciliação de cartão de
crédito, possuímos uma ferramenta que faz todas as validações tais como, comparação efetiva dos
recebimentos diários, taxas de aluguel de POS, as taxas aplicadas em cada operação são as mesmas
negociadas, cancelamentos por dia, quais destes terão o recebimento, auditoria de
chargeback,
gerenciamento total dos recebimentos antecipados. Com o uso do AudtaxCard não há perda financeira,
com transações não pagas, que resulta em expressiva queda nos custos operacionais.
Nossas soluções para gestão financeira são oferecidas através de uma plataforma 100% Web, robusta,
criptografada, escalável e modularizada para oferecer ferramentas de gestão e controle financeiro,
integrando empresas e instituições financeiras.
A mesma experiência de um usuário disponível para todos os usuários em qualquer lugar do mundo.
Gestão do processo comum e colaborativo, incluindo documentos, fluxo
de gestão dos pagamentos

de trabalho,

projeto na

A única arquitetura dimensionada para uso global no processamento, auditoria e conciliação de
pagamentos eletrônicos.

Descrição de Serviços

Módulo de Auditoria e Conciliação Financeira;
Auditoria de Cartões de Crédito;
Auditoria de Cartões de Débito;
Conciliação de Recebíveis de Cartões;
Auditoria de Taxas Aplicadas;
Auditoria de Chargebacks;
Auditoria de Antecipações;
Auditoria de Ajustes – Cancelamentos e Desagendamentos;
Implantação e Configuração da Solução;
Treinamento da Solução;
Integração com ERP e PDV;
Mapeamento de Interface;
Consulta e Extração de Relatórios da Plataforma;
Criptografia – Tráfego de arquivos codificado com chave própria SSL;
Backups - Todos os dados trafegados pelo AudtaxCard ficarão armazenados por 30 dias;
Solução homologada com as principais bandeiras e administradoras de cartões da América Latina;
Suporte Técnico, Monitoramento e Produção Assistida;

Valor do Investimento
Tarifação baseada em número de transações.

TABELA ESPECIAL - ABLEC
Valor Tabela Audtax

Transações

Mensalidade

Valor ABLEC

Implantação

Mensalidade

Implantação

Excedente

500

R$

374,28

R$

463,06 R$

288,20 R$

288,20

R$

0,61

1500

R$

522,84

R$

646,86 R$

402,59 R$

402,59

R$

0,27

2000

R$

597,12

R$

738,76 R$

459,78 R$

459,78

R$

0,23

3000

R$

729,60

R$

902,66 R$

561,79 R$

561,79

R$

0,19

5000

R$

962,40

R$

1.190,68 R$

741,05 R$

741,05

R$

0,15

7000

R$

1.153,08

R$

1.426,59 R$

887,87 R$

887,87

R$

0,13

As despesas para a execução dos serviços fora da cidade de São Paulo, tais como deslocamento,
hospedagem e refeições, não estão inclusas nesta proposta e serão suportadas pelo Contratante.

Contato:
Leonardo Rodrigues
E-mail: leonardo.rodrigues@audtax.com.br
Tel: (11) 2886-3767

