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O que é Dinnero?

É uma ferramenta tecnológica de administração 
de despesas: 

 Customizável;
 Serviço de consultoria em administração de 

despesas (T&E);
 Disponível na Web;
 Taxa de câmbio para conversão da moeda;
 Tomada de decisões estratégicas para o 

negócio.



Quem utiliza os nossos 
serviços?



Objetivo principal

 O Dinnero consolida todos os 
processos de Administração de 
Despesas (T&E), estabelecendo 
uma comunicação ágil, 
automatizada e confiável com os 
sistemas da empresa.



Objetivos específicos
 Flexibilidade: qualquer meio de 

pagamento corporativo – cartões de 
crédito, débito e dinheiro.

 Agilidade: relatórios de despesas fáceis e 
eficientes.

 Automatização: as principais funções do 
Dinnero são automatizadas, diminuindo 
erro humano e perdas de tempo.

 Auditoria: Valida que as despesas 
estejam de acordo com as políticas 
corporativas.

 Estratégia: Informação on-line para  
tomada de decisões.



Metas da administração 
de despesas 

Satisfação 

 Contar com um meio de 
pagamento corporativo.

 Contar com controles 
eficientes para esse meio de 
pagamento.

 Prover um processo de 
relatórios de despesas com a 
menor carga de trabalho para 
os funcionários.

 Prover mecanismos de 
relatório, aprovação, 
reintegração e contabilização 
que agilizem e automatizem 
ao máximo as tarefas.

 Contar com informação on-
line para  tomada de decisões 
da área financeira, controllers 
e responsáveis dos centros de 
custos.

 Fazer cumprir  as políticas 
corporativas vigentes para 
relatórios e aprovações  de 
despesas.

Administrar 
meios de

pagamento 

Controles
eficientes 

Menor carga
de trabalho 

Agilidade
nas tarefas

Contar com a
informação

Cumprir
políticas

corporativas

»
»

»

»
»

»



Meios de pagamentos 
Visa e Mastercard

Crédito empresarial
 Visa Empresarial
 Visa Corporate Gold
 Visa Purchasing
 MasterCard Empresarial 
 MasterCard Corporativo
 MasterCard Compras

Pré-pagos
 Transportes
 Pedágio

Débito
 Visa Electron



Meios de pagamento 
Bradesco AMEX
 Corporate
 Corporate Gold
 Corporate Purchasing (CPC)
 Corporate Eventos
 Corporate Combustível
 Hotel Card
 Enhanced Business Travel Account 

(EBTA)



O sistema Dinnero

Módulos

Controle de Despesas 
Adiantamentos

Autorizações de Viagem



Controle de despesas
Este módulo permite fazer o controle das despesas efetuadas através de 
qualquer meio de pagamento.

Descrição do  processo:

Carga de 
despesas

Prestação de 
contas

Envio para 
aprovação

Aprovação 
pelo gerente

Verificação de 
notas e 

comprovantes

Contabilização

1. As despesas 
carregadas 
automaticamente 
(cartões Bradesco 
ou AMEX) ou 
manualmente 
(dinheiro).

2. Os usuários 
fazem a prestação 
de contas / 
conciliação.

3. A prestação de 
contas é enviada 
para aprovação.

4. O gerente 
responsável 
aprova ou 
rejeita a 
prestação de 
contas.

5. O departamento 
responsável 
verifica a correção 
das notas e 
comprovantes

6. As despesas 
aprovadas são 
automaticamente 
contabilizadas no 
sistema ERP da 
empresa

»

»

»

»

»

» Voltar



Adiantamentos
Esse módulo permite gerar a entrega de dinheiro e a posterior aplicação de 
despesas, propondo controle, conciliação e automatização ao fluxo de caixa.

Descrição do  processo:

Usuário solicita 
adiantamento

Gerência 
aprova

Tesouraria 
aprova

Depósito na 
conta do 

funcionário

Contabilização

Usuário presta 
contas e as 
aplica ao 

adiantamento

1. O funcionário ou 
a secretária 
solicitam o 
adiantamento e 
estabelecem os 
aprovadores.

2. Os aprovadores 
aprovam 
eletronicamente.

3. O tesoureiro 
controla a dívida de 
adiantamentos e 
dá sua anuência 
para proceder ao 
pagamento.

4. Por meio de 
interface com 
o banco e/ou 
vale de caixa,  
entrega-se o 
dinheiro ao 
funcionário.

5. Mediante 
interface ao 
sistema ERP, o 
adiantamento é 
contabilizado.

6. Ao regresso da 
viagem, o funcionário 
carrega as despesas 
feitas em dinheiro e as 
aplica ao 
adiantamento. 

»

»

»
»

» Voltar

»



Adiantamentos
Esse módulo permite gerar a entrega de dinheiro e a posterior aplicação de 
despesas, propondo controle, conciliação e automatização ao fluxo de caixa.

Descrição do  processo:

Usuário solicita 
adiantamento

Gerência 
aprova

Tesouraria 
aprova

Depósito na 
conta do 

funcionário

Contabilização

Usuário presta 
contas e as 
aplica ao 

adiantamento

1. O funcionário ou 
a secretária 
solicitam o 
adiantamento e 
estabelecem os 
aprovadores.

2. Os aprovadores 
aprovam 
eletronicamente.

3. O tesoureiro 
controla a dívida de 
adiantamentos e 
dá sua anuência 
para proceder ao 
pagamento.

4. Por meio de 
interface com 
o banco e/ou 
vale de caixa,  
entrega-se o 
dinheiro ao 
funcionário.

5. Mediante 
interface ao 
sistema ERP, o 
adiantamento é 
contabilizado.

6. Ao regresso da 
viagem, o funcionário 
carrega as despesas 
feitas em dinheiro e as 
aplica ao 
adiantamento. 

»

»

»
» »

» Voltar



Autorizações de viagem
Esse módulo permite gerir a pré-aprovação da viagem e facilitar o diálogo 
eletrônico com a agência de viagem.

Descrição do processo:

Usuário envia 
à agência a 

solicitação de 
viagem

Usuário envia 
autorização a 

seus 
supervisores

Supervisores 
aprovam a 

viagem

Usuário 
presta contas 
indicando a 
autorização 
que obteve

Agência informa 
disponibilidades

Usuário e 
agência 

aceitam uma 
opção

1. O funcionário 
solicita à agencia 
as opções para 
sua viagem.

2. A agência e o 
usuário começam  
a “dialogar” 
eletronicamente.

3. Ambos, usuário 
e agência, dão sua 
concordância sob 
uma das “opções”.

4.O usuário 
envia a seus 
aprovadores a 
autorização do 
viagem.

5. Os supervisores  
aprovam.

6. Ao regresso da 
viagem, o 
funcionário associa 
a pré-autorização 
ao relatório.

Voltar

»

» »

»

»

»



Ficha Técnica 

 Módulos: 
• Administrador:  Aplicação VB.NET
• Usuário: WEB ASP.NET 

 Utilização:
• Internet

 Base de dados
• Datacenter da Inngen

 Instalações locais
• Somente para o administrador (pré-requisito 

dotnetfx.exe)
• Usuários não requerem instalação local

 Administração da base de dados
• A cargo da Inngen

 Avisos pelo e-mail
• Através de servidor SMTP na Inngen

 Idiomas: Espanhol, Português e Inglês



Segurança
 Segurança do servidor

• O servidor se encontra alojado num DataCenter em Buenos Aires com controle de 
temperatura, alarme anti-incêndios e todos os requisitos indispensáveis para um bom 
serviço. 

• Controle de acessos de usuários.
• SSL

 Software no servidor:
• Microsoft Windows Server 2003
• Microsoft Anti-Spyware
• Antivirus Avast Server Corporate Edition
• Firewall da Microsoft
• Gerenciador de banco de dados SQL 2005, com portas fechadas.

 Autenticação
• Módulo ASP.NET, mediante senha com vencimento, tamanho variável e  criptografia.
• Módulo Administrador com senha de usuário, senha oculta para acesso ao webservice, 

criptografia e descriptografia dos dados. (ver criptografia)
 Criptografia (criptografia de chave privada)

• O Dinnero utiliza uma senha secreta única para cifrar e descifrar dados adequada para as 
transformações criptográficas em grandes seqüências de dados. 

• Este sistema criptográfico utiliza um modo de encadeamento denominado CBC (Cipher Block 
Chaining - encadeamento de bloqueios de cifrado), que utiliza uma senha e um IV 
(Initialization Vector - vetor de início) para realizar transformações criptográficas nos dados.

• As informações na base de dados consideradas críticas são criptografadas mediante esse 
protocolo (ver diálogos entre cliente e servidor).

 Backup

• Três backups diários programados, dois físicos na Inngen e um fora da Inngen.
• Backups criptografados mediante senha e  vetor
• Backups das imagens dos discos para recuperação imediata dos servidores e dos arquivos em 

caso de desastre.

Voltar



Arquitetura

Base de dados

Web-service
Páginas ASP.Net

Criptografado

INNGEN

INTERNET

CLIENTE

Administrador
Funcionários/ 
Aprovadores

Fornecedor

Validação de identidade

Aplicação navegador

Funcionários / 
Aprovadores

navegador

PROXY



Administrar um meio de 
pagamento corporativo 
 Captura das despesas automatizada
 Pré-lançamento contábil automático
 Controle do foi relatado, pendente e 

pessoal
 Auditoria
 Relatórios para pagamento a 

fornecedor
 Pré-contabilização
 

Voltar



Controles Eficientes

 Relatórios de despesas de cartão  
pendentes

 Relatórios de despesas pessoais 
no cartão 

 Automatização de cobranças
 Controle da política
 Seleção automática de 

aprovadores

Voltar



Menor carga de trabalho 

 Recepção  de despesas de cartão 
 automáticas

 Administração de dinheiro
 Pré-lançamento contábil 
 Alertas de excesso de política 

Voltar



Agilidade nas tarefas 
 As despesas de cartão não precisam ser digitadas
 As aprovações são eletrônicas
 A documentação de respaldo é enviada 

diretamente à contas a pagar
 Os reembolsos são processados automaticamente 

mediante depósito  bancário direto ou interface 
contábil

 A contabilização  das despesas é feita mediante 
inteface com o sistema ERP

 O sistema separa automaticamente despesas de 
cartão e dinheiro, e também despesas pessoais e 
desaprovadas

 Avisos de despesas sem relatar ou falta de 
documentação de respaldo automáticos, por e-
mail.

Voltar



Contar com a informação 

 Validação de política
 Estado dos trâmites
 Avisos de aprovação ou desaprovação 
 Alertas de excesso de política e 

detalhe de excessos para aprovadores
 Informes personalizados para usuários
 Relatórios estatísticos, de gestão  e 

auditoria personalizáveis 

Voltar



Cumprir políticas 
corporativas
 Configurar aprovações 
 Estabelecer grupos e montantes 

máximos por tipo de despesa e 
por dia

 Pagamento centralizado ou 
individual de despesas de cartão

 Descontos por excessos
 Relatórios multi-moedas 

Voltar



Show de telas
Usuários – Ingressando ao sistema



Show de telas
Usuários – Menu principal



Show de telas
Usuários – Despesas pendentes

Voltar



Show de telas
Usuários – Ingressando despesas em 
dinheiro



Show de telas
Usuários – Ampliando informação

Voltar



Show de telas
Usuários – Ampliando informação



Show de telas
Usuários – Ampliando informação



Show de telas
Usuários – Prestar Contas

Voltar



Show de telas
Usuários – Consultando estado de relatórios



Show de telas
Usuários – Imprimindo capa de 
relatório



Show de telas
Usuários – Aprovando relatórios de 
despesas



Show de telas
Usuários – Aprovando relatórios de 
despesas



Show de telas
Usuários – Aprovando relatórios de 
despesas

Voltar



Show de telas
Administrador – tela principal

Voltar



Show de telas
Administrador – Manutenção



Show de telas
Administrador – Estatísticas



Show de telas
Administrador – Contabilizar

Voltar



Show de telas
Administrador – Avisos automáticos



Voltar ao menu



Adiantamentos – Telas

1. O funcionário ou 
a secretária 
solicitam o 
adiantamento e 
estabelecem os 
aprovadores.

Voltar



Adiantamentos – Telas

2. Os aprovadores 
aprovam 
eletronicamente.

Voltar



Adiantamentos – Telas

Os aprovadores 
podem detalhar as 
aprovações para as 
analisarem antes 
de aprovar ou 
rejeitar os pedidos.



Adiantamentos – Telas

3. O tesoureiro 
controla a dívida de 
adiantamentos e 
dá sua anuência 
para proceder ao 
pagamento.

Voltar



Adiantamentos – Telas

4. Por meio de 
interface com 
o banco e/ou 
vale de caixa,  
entrega-se o 
dinheiro ao 
funcionário.

Voltar



Adiantamentos – Telas

5. Mediante 
interface ao 
sistema ERP, o 
adiantamento é 
contabilizado.

Voltar



Adiantamentos – Telas

6. Ao regresso da 
viagem, o funcionário 
carrega as despesas 
feitas em dinheiro e as 
aplica ao 
adiantamento. 

Aplicação do 
adiantamento

Total 
relatado

Voltar



Voltar ao menu



Autorizações de viagem 
– Telas

1. O funcionário 
solicita à agencia 
as opções para sua 
viagem.

Voltar



Autorizações de viagem 
– Telas

Agência recebe a 
solicitação e 
ingressa as 

opções

O usuário recebe 
as opções da 

agência.

2. A agência e o 
usuário começam  
a “dialogar” 
eletronicamente.

Voltar



Autorizações de viagem 
– Telas

3. Ambos, usuário 
e agência, dão sua 
concordância sob 
uma das “opções”.

Voltar



Autorizações de viagem 
– Telas

4.O usuário 
envia a seus 
aprovadores a 
autorização do 
viagem.

Voltar



Autorizações de viagem 
– Telas

5. Os supervisores 
aprovam.

Voltar



Autorizações de viagem 
– Telas

6. Ao regresso da 
viagem, o 
funcionário associa 
o plano de viagem 
ao relatório.

Voltar



Voltar ao menu
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