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A importância da conciliação financeira automatizada para os ecommerces
Conteúdo exclusivo do KONCILI explica a diferença entre conciliação automática e
manual
Maringá – PR, setembro de 2020 – Um dos maiores desafios para os e-commerces é
concentrar os recebíveis e pagamentos em um único lugar. Muito do tempo e energia
que poderiam ser investidos no desenvolvimento e geração de valor para o negócio,
são desperdiçados realizando a conciliação financeira manualmente.
A conciliação manual do que os e-commerces têm para receber dos marketplaces é
repleta de detalhes e pontos de atenção, que podem tornar o processo de conferência
das transações dos marketplaces bastante moroso e com alta possibilidade de erros.
Portanto, ter todas essas informações concentradas em um só ambiente, pode ser um
divisor de águas para os negócios.
E para ajudar os sellers a entenderem as diferenças entre cada modalidade de
conciliação, o KONCILI, o primeiro software de conciliação de pagamento dos
marketplaces do mercado, criado e desenvolvido pelo Grupo DB1, produziu o guia
Conciliação Automática x Conciliação Manual.
Conciliação eficiente
O conteúdo apresenta informações sobre a eficiência dos modelos de conciliação. Para
ser eficaz, a conciliação com marketplaces deve garantir ao seller total visão das
vendas de seus produtos nos diferentes marketplaces em que comercializa. As
diferentes taxas e comissões cobradas pelos canais de vendas dificultam o trabalho de
conciliação. São muitas regras a serem observadas, e erros podem acontecer.
Na conciliação manual, é extraído o relatório de pedidos de cada ciclo de pagamento
dos diferentes canais de venda, e a conferência é feita uma a uma, analisando os
descontos efetuados pelo marketplace, relacionados à comissão e frete, o que exige
horas de trabalho e, em caso de sellers com grandes volumes de vendas, uma equipe
grande dedicada a isso.
Já a conciliação automática é muito mais rápida. Os cálculos e cruzamentos de dados
acontecem automaticamente de acordo com as regras de cada marketplace e todas as
informações podem ser gerenciadas em uma única tela.
Ela garante mais segurança e praticidade na análise dos dados, permitindo que o seller
invista mais tempo nas estratégias de vendas e na promoção de produtos com maiores
margens.
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Entre as razões para conciliar os repasses dos marketplaces de uma forma mais
organizada estão a segurança nos repasses, visão dos resultados de forma clara,
tendo os valores individuais de cada venda, possibilitando a melhor gestão
financeira.
O download está disponível em: https://bit.ly/2FibQDS
Sobre o Koncili:
Criado e desenvolvido pelo DB1 Group, o Koncili foi o primeiro software de conciliação de
pagamento dos marketplaces do mercado. Agora, em sua missão global, passa a se chamar
Koncili com expansão dos negócios para a Argentina e Estados Unidos, levando o know-how
já conquistado no e-commerce brasileiro. O objetivo é oferecer inteligência financeira
automatizada com a análise individual dos pedidos em cada marketplace, conferência das
comissões, demonstração de todas as despesas e avaliação do o custo real de cada venda,
garantindo mais saúde para as empresas de maneira mais automatizada, ágil e prática. O
Koncili já foi implementado por mais de 150 clientes como Angeloni, Mega Store, Onofre
Eletro, MixTel Distribuidora, São Paulo Autopeças, entre outros. A plataforma faz a conciliação
dos marketplaces Viavarejo, B2W, Magazine Luiza, Mercado Livre e Netshoes, entre outros. O
Koncili já está preparado para realizar conciliações internacionais para marcas como Amazon,
Walmart, Carrefour e Mercado Libre. Está integrado à plataforma VTEX, além dos ERPs Bling,
Eccosys, EIVE e e-Millenium, e já nasceu com integração nativa com o ANYMARKET,
uma plataforma de vendas em marketplaces também do DB1 Group, além dos hubs Skyhub e
IntegraCommerce. A plataforma já transaciona de R$ 1,7 bi de GMV (Gross Merchandise
Volume).
Mais informações: https://www.koncili.com/
Sobre o DB1 Group:
O DB1 Group é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá - PR Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de
experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de
desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços
“premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como
ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo
tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 10 anos consecutivos
entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema
“Sua luz move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização
trabalham com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e
organizações por meio das soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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