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Manual Conciltec 

Acesso 
Para acessar todas as informações financeiras da sua empresa, entre no link: 

https://conciltec.conciliadora.com.br 

Na área do cliente  

Digite seu e-mail e senha que previamente já foram cadastrados e liberados para 
uso. 



Dashboard gerencial 
 

Nesta tela você aprenderá a gerenciar a conciliação de cartões. Sendo um 
resumo de dados importantes e a forma de realçar dados específicos, permitindo 
ao utilizador analisar e realizar a melhor gestão de vendas e pagamentos de 
cartão de credito conforme a operadora. 

Vamos trabalhar por etapa para melhor entendimento. 

Selecione a empresa, caso tenha mais de uma empresa cadastrada. 



Selecione o período desejado e clique em “Aplicar”. 

O 1º calendário corresponde a data inicial. 

O 2º calendário corresponde a data final. 

No 1º gráfico são as vendas realizadas no período.  

No 2º gráfico todos os pagamentos realizados pela operadora de cartão no 
período selecionado. 

 



      Gráfico “VENDAS” 

Vamos conhecer o 1º gráfico “VENDAS” 

Selecione qual o tipo de Agrupamento que você deseja analisar. 

Agrupar por EMPRESA: 

Você terá o nome da empresa, o valor total das vendas em cartão no período 
selecionado e a porcentagem das vendas do período. 

 



Adquirente: É a operadora de cartão contratada. Exemplo: Cielo, Rede, Amex, 
etc. 

Com valores total e o percentual das vendas por operadora no período 
selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estabelecimento: É cada terminal cadastrado na operadora, cada maquineta, 
TEF. Você terá a informação do total de vendas por estabelecimento, e a 
porcentagem de vendas neste terminal. 

Modalidade: É a forma de recebimento das vendas em cartão: Benefícios, 
Credito, Debito. 



Diária: É o filtro para verificar diariamente as vendas realizadas com cartão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Gráfico “PAGAMENTOS”. 

São todos os pagamentos a serem creditados para a empresa, em conta 
bancaria. 

Selecione os filtros de “Agrupar por”, e escolha a melhor opção de pesquisa: 

Empresa, Adquirente, Estabelecimento, Modalidade, Conta Bancaria, e diária. 

Empresa: você terá acesso aos valores creditados e debitados no período 
selecionado. 

Os demonstrativos de débitos serão explicados mais adiante. 



Adquirente: É a operadora de cartão contratada. Exemplo: Cielo, Rede, Amex, 
etc. 

Desta forma é possível analisar o valor bruto a ser pago por cada operadora, 
assim como os valores que serão debitados e qual o valor liquido. É possível 
também verificar o percentual das vendas por operadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estabelecimento: É cada terminal cadastrado na operadora, ou seja, cada 
maquineta, TEF. 

Você terá a informação do total dos pagamentos por estabelecimento, débitos 
lançados e totais líquidos dos pagamentos realizados e a porcentagem de 
pagamentos por terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modalidade: É a forma de recebimento dos pagamentos em cartão: Benefícios, 
Credito, Débito. A visualização dos pagamentos, débitos e total liquido a ser 
creditado em conta. Com a percentagem correspondente a cada modalidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conta bancaria:  São valores creditados na conta cadastrada junto as 
operadoras de cartões. O debito é o valor que a operadora irá descontar na hora 
de fazer o pagamento.  

Observação: “Conta não informada” são débitos que as operadoras lançaram 
para realizar o pagamento com estes descontos. 



Diária: É possível verificar diariamente todos os pagamentos e débitos 
realizados em conta de acordo com o período selecionado.

Na tela gerencial temos mais informações: 

 

 

 

 



Débitos: 

Este relatório de débitos informa através de gráfico, taxas de serviços cobradas 
e cancelamentos durante o período selecionado. 

Ao passar o cursor na legenda, ficara em destaque o lançamento: 

Vermelha: Cancelamentos realizados 

Azul: Gastos em serviços cobrados pela administradora dos cartões. 

Veremos as descrições deste gasto na tela “Pagamentos confirmados”. 

No quadro “Informações Complementares” é possível analisar:  

Total de Vendas: Quantidade total das vendas realizadas no período. 

Valor médio das vendas: Valor do ticket médio das vendas realizadas no período. 

Total de Transações: Total de transações (Vendas + Pagamento) realizadas no 
período. (obs. Transação é a quantidade de registros que uma venda gera, sendo 2 transações 
para cada venda a débito, crédito e 2 transações para cada parcela da venda parcelada). 
 
Transações Pagamentos: Transações referentes aos pagamentos realizados 
pelas operadoras no período. 
 
Transações Vendas: Transações referentes as vendas transacionadas no 
período.  



Taxas Aplicadas: 
Nesta tela é possível analisar as informações referente as taxas aplicadas pelas 
operados. 

Estimativa de Economia: O sistema informa uma previsão de economia, 
analisando as taxas aplicadas pelas operadoras. 

Cada operadora possui uma taxa própria para cada bandeira trafegada. A 
operadora “A” cobra uma taxa X na bandeira Visa. Já a bandeira “B” cobra uma 
taxa Y na bandeira Visa. O sistema compara as taxas entre as operadoras e 
sinaliza em qual operado será mais vantajoso passar a bandeira Visa. 

Sendo indicado com setas: 

  taxa mais altas, venda realizada na adquirente com maior taxa. 

  taxas menores, venda realizada na adquirente com melhor taxa. 



Ao clicar na abrirá a tela, mostrando as informações de acordo com a bandeira e 
taxa praticada pelas adquirentes.

Existem as opções de agrupar por: Empresa, Adquirente, Bandeira e 
Modalidade. 

Taxas aplicadas agrupadas por “Empresa”. 

Filtra a empresa cadastrada, caso tem mais de uma, será visualizado todas 
delas. 

Ao clicar na , expande o campo para visualizar as adquirentes , a 
modalidade, valores, taxa média aplicada e porcentagem de vendas no periodo. 



Ao clicar no ícone  da operadora, expandira o menu com as bandeiras, 
valores e taxa média, com indicativo    para informar que a taxa está sendo 
praticada mais baixa, ou para taxas praticadas mais alta. 

Para baixar estes custos de taxa, alterar a forma de recebimento por adquirente 
de cartão. 



Neste caso, alterar da operadora CIELO, bandeira CREDISYSTEM CREDITO 
A VISTA para REDE com a mesma bandeira



Taxas aplicadas agrupadas por “ADQUIRENTE”: 

Ao clicar na  da adquirente, é possível visualizar todas as bandeiras e taxas 
aplicadas.



Taxas aplicadas Agrupadas por “BANDEIRA”:

Taxa Aplicada Agrupada por “MODALIDADE” 



Ao clicar na  da modalidade é possível visualiza as adquirentes, a bandeira 
do cartão, taxa média, valor da venda pelo período e a porcentagem 
correspondente. 



Ícone de acesso 
 

No canto superior direito, você encontrará ícones para acessar o menu. 

Vamos explicar detalhadamente, cada opção desde menu, para que você possa 
realizar a gestão financeira de vendas e pagamentos de cartão de credito. 

O 1º ícone abre uma caixa de diálogo com várias opções que veremos a seguir 
detalhadamente.  



Conciliação 
 

O próximo item para explicação Conciliação. 

Conferencia de Vendas 

Está é uma das etapas mais importantes.  

Com esta conferencia, verificamos que toda venda realizada na maquineta/ e ou 
TEF, etc. foi transmitida para a operadora, e vice-versa. 

Para fazer a conciliação das vendas da forma correta, é necessário criar o habito 
de tirar diariamente a finalização de cada maquineta ou TEF. 

O Sistema irá disponibilizar as informações de cada venda em até 48h. No 
momento da conferência, utilize a finalização da maquineta para comparar com 
o sistema.  

Selecione a empresa, o dia a ser conferido e clique em “Aplicar”. 

Selecione a Adquirente a ser conferida e confira o número do terminal. 



Observe que se houver mais de um terminal cadastrado, terá várias abas a 
serem conferidas de acordo com o número do terminal. 

Selecione o terminal, confira se está correto o valor e quantidade de vendas por 
bandeira. 

Clique no campo “Conferido”. Ao marcar, automaticamente será visualizada logo abaixo 
de forma detalhada, a listagem do cartão de forma detalhada será visualizada logo 
abaixo. 



Caso possua algum comprovante ou no relatório de finalização não conste 
alguma venda, marque a opção: EXISTEM COMPROVANTES NÃO LISTADOS. 

Aguarde o prazo de 48 horas, prazo este que a operadora dos cartões solicita 
para que reprocesse as vendas.  

Após este prazo caso ainda não conste no sistema a venda, abrir chamado e 
anexar o comprovante não listado, comprovante de venda, que iremos 
questionar junto a adquirente para que seja reprocessada esta venda. 

Assim iremos confrontar as informações com a adquirente para confirmar a 
venda e realizar a correção. 

A legenda de cores informa quais terminais foram conferidos. 



Conciliação Vendas Operadoras 



Nesta tela iremos conferir todas as transações que foram auditadas pela 
operadora. 

Selecione a empresa, período que será conferido e a opção “Previsão de 
Pagamento”. 

Taxa: valor da taxa cobrada e média em porcentagem  

           Venda liquida: Saldo entre o valor da venda, menos as taxas por período  

           Cancelamento: Vendas canceladas pelo estabelecimento. 

           Pago: Valor creditado em conta pelas Adquirentes e número de transações 
no período. 

          Divergente: 

           Atrasado: Pagamentos que estão em atraso, adquirente não realizou deposito 
em conta. 

           Credito: 

          Debito: Venda cancelada, valor que a operadora não irá realizar o pagamento. 

          A receber: Valor futuro a ser creditado pela operadora. 

Após “Aplicar” os filtros, será visualizado as informações de modo resumido e 
também detalhada. 

Ao dar um duplo clique com o mouse no ícone que deseja selecionar, 
automaticamente a listagem abaixo, será selecionada. 



Venda: data que a venda foi realizada. 

 Data. Prevista: Data prevista para ser creditado na conta bancaria. 

 Data Pagamento: Data em que o pagamento foi creditado na conta bancaria. 

 Valor Bruto: Valor da venda sem desconta da taxa operacional. 

 Taxa: valor da taxa cobrada sobre a venda. 

 Ant.%: Taxa de Antecipação 

 Mês %: Taxa de antecipação no mês. 

 Antecipação: Valor de desconto de antecipação. 

         Valor Pago: Valor creditado em conta bancaria. 

Para detalhamento de todos os dados, você poderá clicar no cabeçalho, segurar 
o clique e arrasta-lo para a linha superior para agrupar os dados para verificação. 

Após “Aplicar” os filtros, as informações serão disponibilizadas de modo 
resumido. 

Veja que os dados foram agrupados para uma análise mais resumida, facilitando 
assim a compreensão das informações. 

Ao clicar com o mouse na seta, a tela expandira com todas as informações 
detalhadas por operadora. 



Conciliação Bancaria 
 

Está etapa é muito importante, após as conferencias dos cartões, temos que 
fazer a conciliação com o banco que são pagos os cartões. 

Como fazer? 

Ao acessar o banco, baixar o extrato em formato OFX, salvar o extrato do 
período a ser conciliado. 

Ao acessar o sistema fazer o upload do arquivo, e enviar o arquivo para 
conciliação. 

Analisar e verificar os erros que podem ocorrer após download do arquivo para 
conciliação bancaria. 

O Status irá ajudar a identificar a leitura: 



Correta: o valor do pagamento e previsto é o mesmo do Deposito realizado em 
conta e o Saldo Conciliação ficará zerado. 

Divergente: o valor do pagamento e previsto é divergente com o Deposito e o 
Saldo Conciliação poderá ser Positivo ou Negativo. 

Extrato não enviado: O download do extrato bancário não foi realizado e não 
houve a conciliação.  

Para conferir a divergência, clique na opção a ser consultada, abrira a janela com 
a informação de qual operadora que esta divergente. 

Ao visualizar qual operadora está o erro, clique com o mouse, abrirá a janela 
abaixo com o detalhamento das vendas realizadas. 



 Descrição bancária, informações que constam no extrato bancário.  

 Cartões: informações da adquirente referente aos pagamentos previstos em conta 
bancaria. 

Pagamentos. 



Pagamentos por Conta Bancaria 

Nesta tela você verá todas as informações sobre os créditos realizados por 
domicilio bancário. 

Selecione a empresa, caso tenha mais de uma, o período e clique em “Aplicar”. 

Você tem a opção de filtrar por grupo, basta selecionar e arrastar para o campo 
indicado. 

Ao filtrar você verá detalhadamente conforme filtro selecionado. 



Ao clicar com mouse na seta, o relatório ficara detalhado conforme seleção.

Pagamentos confirmados 
 

Nesta tela você verá todos os pagamentos e débitos confirmados e quantidade 
de registro por período selecionado. 

Selecione a empresa o período e clique em aplicar. 

Com a opção de aplicar o filtro, você terá o detalhamento especifico de acordo 
com a opção escolhida.  

Neste caso a opção escolhida foi ‘Adquirente’. 



Ao clicar na seta, que está na listagem, a tela expandirá e mostrara o 
detalhamento dos créditos lançados com domicílio bancário, valores da venda 
bruto, a taxa aplicada e valor liquido por operação. 

Ao rolar a tela, logo abaixo terá o relatório de despesas com todos os Débitos 
Confirmados. 

Temos a opção de selecionar a coluna que queremos detalhamentos. 

Neste caso foi selecionado ‘Adquirente’.  

Clique na seta na listagem automaticamente terá a opção de visualizar 
detalhadamente a opção selecionada. 



Pagamentos - Previsão de Recebimentos 
 

Selecione a empresa, o período e clique em “Aplicar”. 

Você terá a previsão de recebimentos das vendas o valor bruto, e valor líquido. 

Com a opção de selecionar o filtro desejado 

Ao aplicar o filtro, você verá o relatório conforme selecionado, e ao clicar na seta 
o relatório ficara detalhado para melhor analise. 



Vendas - Vendas Operadoras 
 

Vendas por Operadoras você verá todas as vendas realizadas no período 
selecionado e empresa, caso tenha mais de uma empresa, selecione a que 
pretende verificar. 

Este relatório informa o valor das Vendas Brutas e Vendas liquidas. 

Utilize o filtro para consultar especificamente o relatório desejado. Neste caso foi 
selecionado “Adquirente”. 

Ao utilizar o filtro você terá a opção de clicar na seta que está no relatório e ver 
detalhadamente as informações sobre os valores, taxas, previsão de 
recebimento, bandeira. 



 

Abrir Chamado 
 

Para entrar em contato conosco de uma maneira ágil e fácil, clique no ícone 
abrir chamado. 

Você será direcionado para uma nova tela, com a opção de visualizar os 
chamados Abertos, Fechados e Abrir novo Chamado. 

Para abrir um chamado, clique no ícone “Novo Chamado”. 

Escolha qual departamento deseja ser atendido, clique para selecionar e depois 
em “Continuar”. 

Financeiro: Para emissão de boletos para pagamento. 

Integração entre sistemas: Para integrar o sistema. 

Suporte: Para problemas com o sistema como: Ausência de pagamentos e 
vendas, Conciliação bancaria, vendas, operadora, sistema, conferencia manual 
e inclusão de estabelecimento. 

Após selecionar a opção desejada, clique em “Continuar”. 

Lembre-se para chamados no suporte anexar os comprovantes, conforme  
necessidade. Extrato bancario, comprovante de venda. 

 

Selecione o tipo de mensagem pré-definida e preencha o que se pede em cada 
campo. 

Após preencher os campos, clique em “Criar Chamado” 


