
Faça a sua gestão de cobrança 
sempre em dia

Automatize a cobrança 
de faturas evitando atrasos 
nos pagamentos. Com  
o CyC Bot, gerirá de forma 
fácil e eficazmente todos  
os seus processos de 
cobrança, poupando tempo  
e custos e sem descurar  
as suas relações comerciais.

Controlo total
à medida

Automatização
de processos

Gestão
centralizada

Recordatórios
de pagamento

Pontualidade 
nas cobranças



Pontualidade nas cobranças: fácil, eficaz e eficiente
O CyC Bot gere as faturas integrando-se com os seus sistemas 
tecnológicos (ERP) e programas de contabilidade. Controla os 
seus riscos associados a atrasos nos pagamentos, melhorando 
significativamente o seu fluxo de caixa e poupando-se custos 
e tempo. E tudo isso sem descurar o tratamento que os seus 
clientes merecem.

Gestão simples e rápida
O CyC Bot centraliza, simplifica e automatiza a gestão da 
cobrança de faturas. As ações relacionadas com os lembretes  
de pagamento das suas faturas pendentes de cobrança para  
os devedores ficarão completamente automatizadas.

Pedidos de pagamento à medida
Para agilizar as cobranças de faturas pendentes, o CyC Bot envia 
automaticamente recordatórios de pagamento por correio 
eletrónico, adaptados à situação, ao idioma e perfil de cada 
cliente. Poderá escolher o tom do texto apropriado em cada  
caso e selecionar o idioma que precisa para cada cliente. 

Controlo total dos processos
Com o CyC Bot, poderá parametrizar ao detalhe todos os 
processos de recordatórios de pagamento, tanto antes do 
vencimento das faturas como depois: agrupar os clientes por 
etiquetas, aplicar regras e filtros por setor ou montante da fatura, 
programar a data de envio automático do pedido – dias antes  
ou depois do vencimento – e personalizar o tom apropriado para  
os pedidos de pagamento. Terá um controlo total da sua gestão  
de cobranças e do tratamento das suas relações comerciais.

O assistente inteligente para os seus processos  
de cobrança. Um serviço que permite aos segurados 
da Crédito y Caución automatizar gratuitamente 
a sua gestão da cobrança de faturas pendentes, 
controlando todo o processo e personalizando  
cada atuação.

Um grande serviço sem custo 
para os nossos segurados

Mais informações em:
T. 800 281 281
sac.pt@creditoycaucion.pt
www.creditoycaucion.pt


