
Acelere suas análises 
e vá muito além dos 
processos manuais

M rketTrends

Diariamente, os diferentes departamentos de uma empresa precisam lidar 
com uma enorme quantidade de dados. Transformar esses dados em informação confiável e 

segura para a gestão do negócio passa por algumas etapas, como filtrar, cruzar e, aí sim, 
analisar. Um trabalho que exige grande esforço de equipe e que gasta muito 

tempo e dinheiro. Confiar apenas em planilhas é um grave risco que você não precisa correr! 

Conheça o Data Matching: a solução para conciliar altos volumes 
de dados em questão de minutos, com precisão e performance.

Data  Matching Data  Matching 

Alto poder de 
processamento 
suporta milhões 
de transações

Segurança 
backup automático 
de suas informações 
na nuvem 

Flexibilidade 
carregue dados 
de até três fontes 
de planilhas 
diferentes

Personalização 
insira fórmulas e 
incorpore suas regras 
de negócio

Escolher o  é ter as informações que você precisa, quando você precisa, com praticidade Data Matching
e exatidão para suportar suas análises, decisões de negócio e até futuras auditorias. 

Realize qualquer 
tipo de conciliação 

contábil, fiscal, bancária, 
ativos, folha de pagamento, 

estoque etc.

Modelo pay-per-use 
pague por transações, 

independente do número 
de usuários! Nós avisamos 

quando o seu pacote estiver 
para acabar.

Ferramenta Inteligente 
você carrega os dados e o 

Data Matching compatibiliza 
automaticamente as 

informações;

Ambiente em nuvem 
Escalabilidade e segurança, 

suas informações armazenadas 
em data centers, não mais 

na sua máquina ou servidor. 
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Data Matching: Acelere suas análises e vá muito além dos processos manuais 

Torne seus processos de
conciliação mais eficientes, 
precisos e curtos 

Recursos Humanos
 

Apure e concilie 
corretamente os 
pagamentos de horas 
extras, descontos de 
benefícios em folha 
(lojas internas), 
retenções de impostos 
e muito mais.

Produção 

Confronte dados da 
contagem física do 
estoque com o saldo 
do seu ERP e agilize 
sua gestão de 
estoque.

Controladoria 

Realize a gestão dos 
ativos fixos de sua 
empresa, faça o 
cruzamento de valores 
como amortizações 
e depreciações com 
os dados de seu ERP.

Fiscal 

Assegure a 
escrituração correta 
dos lançamentos 
fiscais e mantenha 
sua empresa em 
conformidade 
com as obrigações 
tributárias.

Contábil 

Garanta que os dados 
da sua operação 
estejam corretamente 
refletidos no seu Razão 
Contábil e no seu 
Balanço Patrimonial.

Descomplique, padronize e 
automatize suas rotinas e suas
análises!

Todos os departamentos da empresa podem se beneficiar: Recursos Humanos, Financeiro, 
Contábil, Fiscal, Comercial, etc. Veja alguns exemplos de operações que podem ser 
automatizadas com o Data Matching:
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Compare e escolha

Baixa capacidade para 
processar dados 

Suscetível a erro humano

Muito tempo para conciliação

Pouco tempo para análises 

Dificuldade para encontrar falhas/
Foco na identificação do problema 

Baixa produtividade e alto custo

Planilhas podem ser deletadas

Suporta milhões de transações 

Alta confiabilidade e precisão

Conciliações em minutos

Sua equipe dedicada a analisar o que 
realmente importa para o negócio

Alta produtividade e baixo custo 

Seus dados protegidos na nuvem

Erros facilmente identificados/Foco 
na correção do problema 

Planilhas Data Matching
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