
Além de muitas outras funcionalidades:

Processos 
Financeiros e Contábeis 
Modernos, Contínuos e 
Automatizados
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O fim do exercício fiscal é normalmente traumático para 
muitas equipes envolvidas com o fechamento financeiro e 
contábil. São longos dias e até madrugadas para 
reconciliações e lançamentos em diários aparentemente 
intermináveis. A abordagem manual e orientada a 
planilhas acrescenta ainda mais incerteza e risco a um 
processo já bastante caótico. 

Mas tem solução!
er

A automação do fechamento financeiro e contábil 
reduz a carga de trabalho, garantindo conformidade e 
fornecendo as informações para tomadas de decisão 
em tempo real.

A  ajuda as organizações a adotar a solução BlackLine
contabilidade contínua moderna, garantindo precisão, 
controle e consistência em todo o ciclo financeiro e contábil. 
Os processos passam a ser padronizados e unificados em uma 
plataforma SaaS (Software as a Service) certificada pela 
ISO27001, o mais elevado patamar para segurança da 
informação. Você consegue definir quem pode inserir, revisar 
e aprovar os dados e ter visibilidade em tempo real da 
progressão dos trabalhos realizados para o fechamento e 
outras tarefas-chave de F&A em um só lugar. 

Quer inovar e  
otimizar todo seu processo 

financeiro contábil? 

A Blackline é para você  !

Automação Inteligente 
da Contabilidade 

Perfil remoto para auditores (internos e externos), com 
acesso definido de acordo com a estratégia da empresa, 
reduzindo prazo e custos com os serviços de auditoria.
er
Memória de cálculo para auditores internos e externos.
er
Retenção de documentos críticos.
er
Gerenciamento do Processo de Revisão (PBC) 
e compartilhamento seguro de informações.
er
Certificação automática de mais de 65% das 
conciliações, eliminando tarefas repetitivas.
er
Certificações SOC 1 Tipo II (SSAE 18), SOC 2 
Tipo II - Security Examination e SOC 3
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Otimize a eficiência
Valide contas de baixo risco com regras 
configuráveis, crie itens de reconciliação a partir 
de transações sem correspondência e faça os 
lançamentos contábeis automaticamente. 
Concentre-se apenas em pesquisar exceções e 
não em encontrá-las em primeiro lugar.
er
Elimine imprecisões
Importando dados automaticamente, combinando 
transações em várias fontes e aplicando a 
validação de pré-publicação aos diários, os erros 
humanos são eliminados com eficácia e a 
Contabilidade tem mais tempo para explicar e 
resolver exceções.
er
Automatize redução de risco
O aumento da precisão é impulsionado por 
controles aprimorados e processos financeiros 
padronizados, reduzindo o risco de distorção ou 
falha de controle, garantindo a conformidade 
regulatória e aumentando a integridade das 
demonstrações financeiras.
er
Mais inteligência para o seu negócio
Exiba visualizações em tempo real de dados e 
resultados financeiros e use relatórios configuráveis 
para obter transparência quanto à integridade, 
qualidade e eficiência das operações contábeis 
com recursos de exportação, tabelas dinâmicas 
e visualizações de painel.
er
Faça mais com menos
Ao automatizar as atividades contábeis 
importantes, mas que exigem menos 
habilidades, a contabilidade pode 
ser mais ágil para as necessidades 
dos negócios. À medida que as 
demandas da organização 
aumentam, você estará pronto 
para escalar e enfrentar o 
desafio.
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A MarketTrends é uma distribuidora de alto valor agregado que reúne em seu portfólio uma ampla gama de produtos e serviços de marcas líderes 
globais. Da venda à implementação e suporte, contamos com a expertise de uma equipe sênior para ajudar nossos clientes a inovar suas operações. 
er

Agende uma demonstração!

Seu processo financeiro 
contábil organizado em módulos
er
A BlackLine agiliza e automatiza as operações integrando 
sistemas financeiros para centralizar e padronizar as funções 
contábeis em uma solução totalmente auditável e 
baseada em nuvem

Account Reconciliation  Reconciliação de Contas  |
O módulo de reconciliação de contas da BlackLine automatiza e 
padroniza o processo de conciliação contábil. Ele proporciona um 
fechamento financeiro preciso, fornecendo aos contadores um método 
simplificado para avaliar seus balanços; comparar rapidamente razão 
geral, banco e outros dados; investigar divergências; anexar 
documentação de suporte e tomar as ações necessárias em um 
ambiente intuitivo e unificado, com fluxo de aprovação das 
certificações das contas automaticamente.

Transaction Matching  Correspondência de Transações|
O módulo para correspondência de transações da BlackLine agiliza e 
automatiza reconciliações detalhadas, como reconciliações bancárias, 
correspondência de cartões de crédito, reconciliações entre empresas 
e correspondência entre faturas e pedidos de compra, tudo em uma 
área de trabalho centralizada. 

Journal Entry  Lançamentos Contábeis|
O módulo para lançamentos contábeis da BlackLine apresenta um 
leque de funcionalidades que permitem criar, revisar e aprovar 
revistas, além de certificá-las eletronicamente e armazená-las com 
toda a documentação de suporte. A contabilidade pode ser lançada 
no sistema geral ou no livro fiscal com validação prévia, permitindo a 
identificação de erros e eliminando as rejeições fiscais. O sistema 
possibilita ainda que os lançamentos contábeis sejam preenchidos 
com base em dados e regras e lançados automaticamente, eliminando 
o trabalho manual.

Task Management  Gerenciamento de Tarefas|
O módulo para gerenciamento de tarefas da BlackLine fornece um 
centro de comando configurável, baseado na web, onde você pode 
gerenciar tarefas de contabilidade e finanças. Ele permite que os 
usuários acompanhem e controlem uma ampla variedade de tipos de 
tarefas, incluindo checklists de fim de mês, listas PBC (fornecidas por 
clientes), declarações de impostos e muito mais. O software centraliza 
a atribuição, o gerenciamento e o relatório de todas e quaisquer listas 
de tarefas para equipes de finanças e contabilidade.

Enhanced Reporting  Relatórios Aprimorados|
Analise os dados contábeis quando e como quiser com a 
funcionalidade de relatório que permite aos usuários criar 
visualizações personalizadas, ajustar filtros, adicionar/remover 
campos e até mesmo gerar resultados dinâmicos. Salve relatórios 
personalizados e obtenha novas informações para fornecer 
orientação estratégica para seus negócios.
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