GCREDITO
Aplicação destinada à gestão de Gabinetes de Mediação de Créditos

Entidade de Crédito, Clientes e Outras entidades
Abertura de vários tipos de entidades, os Clientes (Proponentes),
Entidade de Crédito, Avalistas, Vendedores, etc...
A ficha de cada entidade permite introdução de toda informação
associada com a entidade, moradas, correio electrónico, telefones,
pessoas de contacto, etc. Permite criação de arquivos digitais
associados a cada uma das entidades com imagens digitalizadas
(pdf, tiff, jpg etc.), documentos (Word, Open Office etc.), folhas de
cálculo (Excel, Open Office etc.) e outros ficheiros.
Permite associar a cada entidade uma ficha de planificação de
contactos (C.R.M.)

Contratos de Crédito, Propostas de Crédito
Possibilidade de abertura de propostas de crédito, da gestão das
propostas pendentes e de contratos aceitas pelas Entidades de
Crédito. Possibilidade de introduzir todas as entidades associadas ao
crédito, informação dos Proponentes (rendimentos, empregador, etc.),
contas bancárias, informação do crédito (valor pedido, valor
concedido, prestações) etc. Permite criação de arquivos digitais
associadas a cada uma dos contratos com imagens digitalizadas (pdf,
tiff, jpg etc.), documentos (Word, Open Office etc.), folhas de cálculo
(Excel, Open Office etc.) e outros ficheiros.

Digitalizar, Arquivar e Conectar Documento
Possibilidade de digitalização automática, utilizando a ferramenta de
"Digitalizar, Arquivar e Conectar Documento", que, além de outras
potencialidades, permite de uma forma fácil, sequencial e
automática:
1) digitalizar em formato .pdf ou .tif, uma ou várias páginas, em
scanner com ou sem ADF (Alimentador Automático de
Documentos/Folhas);
2) arquivar num novo ficheiro ou arquivar num (adicionar a um)
ficheiro já existente;
3) conectar automaticamente o ficheiro ao contrato de
crédito,entidades,..., permitindo a rápida visualização do
documento/imagen a partir do contrato de crédito,entidades,... .
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Documentação
Possibilidade de criar um arquivo digital de documentos, correio
electrónico, legislação e outras informações

Agenda
Interligada às entidades, com repetição, adiamento e controle das
tarefas por responsável, etc...

Calculadoras
Básica, de Rolo, Conversor de Moeda e várias Funções de Cálculo e
Simulações Financeiras.

Cartas, Faxes, Mensagens e Mailings
Possibilidade de definir textos tipo, e de, em mailings, seleccionar
diversas entidades para destinatários. Possibilidade de envio
directamente por correio electrónico ou por fax.
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