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TRANSACTION HUB
Santander Cash Nexus Transaction Hub é uma solução para gerenciar, de modo centralizado, transações em

massa. Essa ferramenta combina as melhores tecnologias de segurança e procedimentos disponíveis 24/7. Além

disso, oferece um canal para transações de recebimento e realização de pagamentos em vários países

empregando, para isso, formulários padrão internacionais. A solução automatiza os processos end-to-end,

garantindo um processamento correto e suprimindo pagamentos em dobro.

Nossas soluções para você

Simplicidade
Com o Transaction HUB é possível processar diretamente grandes volumes de transações nacionais e
internacionais, sem necessidade de ter vários bancos digitais.
Carteira local
O Transaction HUB possui uma carteira robusta de formas de pagamento e recebimento empregando o
mesmo formulário internacional para atender às necessidades de tesouraria da sua empresa.
Eficiência
Maximize sua e�ciência com um monitoramento centralizado maior das suas transações e fácil
integração com seu ERP/TMS.
Conciliação
O Transaction HUB envia respostas do estado dos seus pagamentos empregando referências próprias,
proporcionando melhor monitoramento das suas operações.



Autorização remota
Com esta função é possível autorizar com independência pagamentos e recebimentos enviados do seu
ERP por meio do Cash Nexus App ou do Cash Nexus Portal.
Segurança otimizada
O Transaction HUB garante o mais alto nível de segurança para a autenticação, criptogra�a e integração
de dados, além de controles de auditoria.
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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.
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