Emita seus boletos
registrados com
FluiBank
Uma das principais queixas de empresas
e pessoas que trabalham com emissão de
boletos é que além dos preços praticados
serem excessivamente altos, tudo é feito
de forma manual e arcaica.
Após a emissão, ainda é necessário gerar
um
lote
para
dar
baixa
no
banco/instituição para que as contas
batam corretamente. Além do mais,
quando um cliente necessita atualizar a
data de vencimento, gera mais custos e
trabalho para o emissor.
O FluiBank chegou para revolucionar a
forma com que trabalhamos com boletos.
Pensamos de forma eficiente tanto para
quem utiliza esse método para gerar suas
cobranças quanto para quem recebe,
passando por todas etapas necessárias
para validação de dados, informação,
baixa
no
banco,
facilidade
para
atualização de datas, atualização de juros
e multas estipuladas e geração de
cobranças com um clique.

Através de nosso sistema de nossa
plataforma intuitiva e simplificada, você
poderá emitir boletos sem tarifa de
registro, cadastrar clientes e empresas
para cobrança com um clique, ativar
recorrência para clientes ou pessoas para
que
boletos
sejam
enviados
automaticamente, e o melhor de tudo,
sem mensalidade!
Simples de receber, fácil de cobrar,
através da plataforma FluiBank você
mesmo gerencia sua carteira de clientes.

Boletos registrados
Sem tarifa para registros
Cobrança recorrente
Personalização de faturas
Boletos ilimitados
Gestão de cobranças
Lembretes automáticos
Baixa automática
Integração com seu sistema
Cobrança com um clique

Boletos avulso
e cobrança
automática

Seja pessoa física ou jurídica, com
pequeno ou grande fluxo de cobranças,
nossa plataforma é a melhor escolha para
atender sua demanda.
Preparamos nossa ferramenta para que
sua usabilidade seja a mais simplificada
possível, desta maneira qualquer pessoa
pode utilizar todos os recursos e extrair o
máximo de nosso sistema em nuvem.
Acesse de qualquer lugar sua conta
FluiBank para emitir suas cobranças de
forma ágil e simplificada.
FluiBank - Emissão de boletos de forma
confiável e eficiente, tudo em um clique!

Recursos da
API
• Cadastro de clientes
• Criação de cobranças
• Gerenciamento de boletos
• Transferência de saldo
• Consulta de pagamentos
• Visualização de saldo

Nossa motivação
Estudar constantemente para entregar o
melhor resultado de nossos serviços,
encantar nossos clientes com excelência
e máxima qualidade.

Qualidade
Comprometimento total com cada
detalhe de seu projeto, otimização de
tempo e alta performance são premissas
em nossos projetos.

Inspiração
Pensar e agir diferente, encurtando o
caminho entre o futuro e o presente,
utilizando os meios mais modernos em
tecnologia como Inteligência Artificial e
Machine Learning.

Liderança
Pensar na frente e transformar o futuro
com medidas que contribuam para a melhoria contínua, valorizando o trabalho
em equipe.
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