Assessoria de Imprensa
Serviço de conciliação de repasses para e-commerce facilita a vida dos
sellers
Com o serviço, todo o esforço para realizar as conciliações fica sob a responsabilidade
de especialistas
Maringá – PR, março de 2021 – A conciliação de recebíveis por quem vende em
marketplaces é fundamental para não amargar prejuízos e controlar o fluxo de caixa
de qualquer seller. Mas esse é um processo trabalhoso e demorado.
Mesmo com a funcionalidade de conciliação automática, a operação, incluindo
download da planilha de repasses nos marketplaces, carregamento da planilha na
plataforma, análise dos pedidos e tratativas para reaver alguma divergência, entre
outras tarefas, até agora era de responsabilidade do cliente.
Com o novo Serviço de Conciliação, a equipe de especialistas do KONCILI, software
líder na conciliação de pagamento dos marketplaces, criado e desenvolvido pelo Grupo
DB1, fica responsável por toda a conferência e tratativa de cada pedido feito nos
Marketplaces e uma vez ao mês, geralmente até o 5º dia útil do mês subsequente, faz
a entrega do resultado das conciliações realizadas no período.
Entre as informações apresentadas estão a quantidade de vendas por canal, valor de
venda versus valor de despesas, devoluções e protocolos de tratativas das divergências
que ocorram nos repasses, entre outras. Além de economizar trabalho, o serviço
entrega as informações mais relevantes para a tomada de decisões.
Com maior autonomia e agilidade na conciliação de repasses, o Serviço otimiza o
tempo do seller e permite que ele invista mais tempo na estratégia, pois através dos
relatórios, é possível entender quais os melhores canais de vendas, e qual promoção,
dentro de qual marketplace, garantiu a melhor rentabilidade.
O objetivo é permitir ao seller faturar mais com menos mão de obra e, ao mesmo
tempo, melhorar a agilidade, a autonomia, a transparência e o gerenciamento dos
repasses dos marketplaces utilizados.
Para mais informações sobre o Serviço de Conciliação do KONCILI, acesse
https://www.koncili.com/contato/?utm_source=servico_conciliacao&utm_medium=i
mprensa&utm_campaign=planos_koncili.
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
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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 Grupo DB1:
O Grupo DB1 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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