O que é uma Referência Multi-Banco? Para que serve?
Referência Multi-Banco não é mais do que Check-Digits (dígitos de controlo) calculados de acordo com um
algoritmo. Este processo permite que possa efectuar cobranças ou receber pagamentos de forma mais rápida e
simples sob uma Referência Multi-Banco (com os 3 campos conhecidos: Entidade, Referência e Valor).

Qualquer tipo de Empresa e Negócio pode aderir a este processo e, passar a poder emitir Faturas com Referências Multi-Banco. Isto permite que os seus Clientes efetuem o pagamento do valor indicado na Fatura de
forma mais segura através de um terminal da Rede Multi-Banco ou através do Home Banking. Tudo isto para
que aumente a eficácia dos pagamentos (seus recebimentos) e diminua o prazo dos mesmos.

Que empresas de Referências de Multi-Banco o CloudGEST opera?
Diretamente, na aplicação do Cloudgest, pode retirar informação acerca das Empresas com que temos acordo.

Estas são:
IfThen - www.ifthensoftware.com/ProdutoX.aspx?ProdID=5
Compra Fácil - www.comprafacil.pt/index.php

Cada uma das empresas tem caraterísticas e preçários diferentes. Consultem-nas antes de tomar uma decisão.
Ou se pretenderem, podem optar pelas duas ao mesmo tempo.

Nota: Disponibilizamos na aplicação do CloudGest, em menu próprio, as Condições de Negócio e Minutas
de cada uma das empresas.

Após tomarem a decisão, terão que entrar em contato com a empresa que escolheram e celebrar o “Contrato”
por esta exigida. Após celebração do “Contrato”, ser-lhe-ão entregues códigos. Estes códigos serão, posteriormente, inseridos no CloudGest para correto funcionamento das Referências Multi-Banco.

- Caso opte pela Empresa IfThen não necessita de ter um acesso à Internet.
- Se optar pela Empresa Compra Fácil, para operar as Referências Multi-Banco no CloudGest terá que ter
acesso à Internet.
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Passos para Ativação/Configuração das Referências Multi-Banco:
Após a celebração do “Contrato” com a empresa das Referências Multi-Banco ser-lhe-ão entregues códigos de
ativação. Estes códigos terão que ser inseridos no CloudGest.

Inserir os Códigos de Activação e Activar as Referências Multi-Banco
- Clique no menu Geral e em Dados Gerais da Empresa.
- Selecione o separador que diz Ref. MB.
- Uma vez neste separador, irá ficar visível os ícones das 2 empresas. Na Empresa que celebrar o “Contrato”,
clique em Ativar e insira os Códigos de Activação. No fim Grave.

Nota: Ainda na mesma janela tem disponível informação adicional sobre a IfThen e a Compra Fácil.
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Emitir Fatura com uma Referência Multi-Banco
Clique no menu Vendas, Faturação e em Faturas. Quando estiver a emitir uma Fatura através do botão Novo
e no momento em que insere um Artigo irá ficar disponível o botão MB.
Ao clicar neste botão está a gerar uma Referência Multi-Banco e, automaticamente, irá ficar visível no
CloudGEST os campos de Entidade, Referência e Valor.

- Esta Referência irá ficar gravada no seu Software de Gestão - CloudGest.
- No fim, basta imprimir ou pré-visualizar a Fatura e entregar ao seu Cliente.

Confirmar a receção do Pagamento por Referência Multi-Banco
Tem 2 formas de confirmar a receção do seu dinheiro que as empresas IfThen e Compra Fácil fornecem:
- Quando o seu Cliente efetuar o pagamento, automaticamente recebe um Email de aviso de pagamento da
Referência “x” ou “y”.
- A qualquer momento, pode consultar no site destas empresas o estado dos pagamentos efetuados sobre as
Referências Multi-Banco que tenha gerado.
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