Santander Cash Nexus

APP MOBILE
Com o novo app do Santander Cash Nexus para iOS e Android, você pode visualizar sua posição diária em
qualquer lugar e a qualquer momento. O aplicativo é rápido e fácil e lhe mostrará seu saldo consolidado na moeda
que você selecionar na página de início, as informações do dia e sua autorização de pagamentos. Usando as
credenciais do Santander Cash Nexus Portal, você pode entrar em todos os saldos das suas contas, incluindo
informações de subtotais por país, moeda e por conta. Além disso, você poderá estar sempre em dia com a
ferramenta Portal por meio de alertas e noti cações.
Nossas soluções para você



Visibilidade



Flexibilidade



Autonomia

Com o app do Santander Cash Nexus, você pode visualizar e monitorar contas com posição consolidada
no mundo todo. A ferramenta Portal também coloca ao seu dispor o acompanhamento das suas contas
por meio de mensagens em tempo real.

O Santander Cash Nexus App oferece a você exibilidade para consolidar sus saldos por moeda e
diferenciar com facilidade as informações por áreas geográ cas.

Com o app, você poderá personalizar seu serviço e selecionar a taxa de câmbio que será usada nas
informações consolidadas, conforme desejar.

Santander Cash Nexus - App Mobile

Funções disponíveis:









Posição consolidada

Alertas e notiﬁcações

Saldo de contas

Moeda de consolidação de contas à escolha

Subtotal por país / moeda

Seis idiomas à disposição: inglês, espanhol, português, francês, italiano, alemão

Por que o Santander Cash Nexus?
O Santander Cash Nexus é sinônimo de transparência, e cácia e personalização. É a solução de Cash Management
que otimiza a economia de custos, o rendimento e os uxos de caixa da sua empresa, de tal forma que você pode
obter controle total do seu negócio mundialmente e maximizar seus benefícios.
O Banco Santander é a melhor opção para se associar em longo prazo com garantia de compromisso.

Santander Cash Nexus - App Mobile

