
Escolha uma destas soluções e bene�cie da vantagem de centralizar 
a gestão de toda a tesouraria da sua empresa com o BBVA.

        
Receção diária de movimentos de conta; 
Transferências SEPA;
SEPA Débitos Diretos;
SEPA Ordenados;
Transferências Internacionais em moeda não euro. 

Em função das suas necessidades e sistemas, temos Canais Diretos 
que colocamos à disposição da sua empresa e que lhe permitem a ligação 
e�ciente entre os ERPs da sua empresa e o do seu banco, permitindo 
a automatização de várias operações:

Automatize as tarefas da sua empresa, nós ajudamos

Estes Canais Diretos, dos quais destacamos SWIFT e H2H, funcionam com 
diferentes protocolos de ligação e softwares que se adaptam à sua empresa, 

não sendo por isso um obstáculo à sua implementação.

A implementação destas soluções permitem a ligação e�ciente dos ERPs 
da sua empresa com o banco, permitindo que:

saiba + sobre estas soluções  >

Banca Empresas

Implemente uma das nossas soluções

Prepare, assine e envie as suas operações através de uma
única aplicação;
Faça a gestão em simultâneo de contas de vários bancos 
com quem tem relação;
Processe elevados volumes de transação, em simultâneo.

Obtenha toda a informação pontual e detalhada da sua 
tesouraria, a qualquer momento;
Tenha um maior controlo das tarefas da sua empresa.

Recebimento de �cheiros, permitindo 
a reconciliação contabilística;
Redução de carga administrativa.

Bene�cie de todas as vantagens:

Automatize e integre transações �nanceiras com máxima segurança:

Reduza risco operativo para a sua empresa:

Aumente a e�ciência:

Ainda tem dúvidas? Fale connosco. Em conjunto, de�niremos a melhor 
solução adaptada às necessidades e funcionamento da sua empresa.

Tudo para facilitar o dia a dia do seu negócio.

Otimize a gestão 
�nanceira da 
sua empresa

Sabemos que cada vez mais as empresas têm de se relacionar 
com vários bancos ao mesmo tempo, criando a necessidade 

de multiplicar os seus pontos de controlo e gestão das suas tarefas. 
Por isso, é importante simpli�car a gestão diária de tarefas 

e a automatização de processos é um caminho.
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Se está incluído nesta lista por erro, ou gostaria de ser removido, por favor, 
devolva-nos esta mensagem com "remover" na linha de assunto.
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