KONCILIA, PRIMEIRO SOFTWARE DE CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO NOS
MARKETPLACES, PARTICIPA DO VTEX DAY 2019
Evento é considerado o maior evento de varejo multicanal da América Latina

Maringá - PR, maio de 2019 – O Koncilia, primeiro primeiro software de conciliação de
pagamento dos marketplaces , que automatiza os processos de repasse de
pagamentos de forma confiável para empresas de todos os tamanhos, participa pelo
segundo ano consecutivo do VTEX Day 2019, que acontece entre os dias os dias 30 e
31 de maio, no SP Expo. É o maior evento da América Latina do segmento de varejo
multicanal.
De acordo com Ilson Rezende, CEO e fundador da DB1 Global Software, o objetivo do
Koncilia é trazer tranquilidade e agilidade para quem vende nos marketplaces. O
software verifica se há divergência nas comissões, descontos e controla se os
pagamentos ocorreram conforme o contratado de maneira mais automatizada!
Reduzindo significativamente o esforço de pessoas para fazer esse trabalho!” Segundo
Ilson, “com a conciliação automática, além de agilidade e segurança para controlar os
recebimentos o seller pode baixar automaticamente os títulos no seu ERP, conectando
nossa API. Segundo Rezende, a ideia não é simplesmente encontrar erros dos
marketplaces, mas erros de ambos os lados, inclusive reduzindo discussões
infrutíferas, alto volume de atendimento que os marketplaces tem que dar para
esclarecer pagamentos feitos corretamente, assim evitando prejuízos operacionais e
financeiros em todo ecossistema do e-commerce, ganhando aumento de
produtividade e do lucro a todos os players desse mercado.”
O Koncilia já foi implementado por mais de 50 clientes como Angeloni, Dia Group,
Mega Store, Onofre, entre outros. A plataforma possui integração com os
marketplaces Viavarejo, B2W, Walmart, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon e
Netshoes, com a plataforma VTEX, além dos ERPs Domus ERP, EIVE e e-Millenium. O
Koncilia já nasceu com integração nativa com o ANYMARKET, uma plataforma de
vendas em marketplaces também do Grupo DB1, além dos hubs Skyhub e
IntegraCommerce.
Com público de 15 mil pessoas, o VTEX DAY está entre os maiores eventos digitais do
mundo, e coloca a cidade de São Paulo e o Brasil como um dos polos de conhecimento
digital. Mais informações disponíveis em https://vtexday.vtex.com/
Sobre o Koncilia:
O Koncilia, criado e desenvolvido pelo Grupo DB1, é o primeiro software de conciliação de
pagamento dos marketplaces do mercado. O objetivo é verificar se há divergência nas
comissões e controlar os recebíveis dos marketplaces aos e-commerces de maneira mais
automatizada, ágil e prática. O Koncilia já foi implementado por mais de 50 clientes como
Angeloni, Dia Group, Mega Store, Onofre, entre outros. A plataforma possui integração com os

marketplaces Viavarejo, B2W, Walmart, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon e Netshoes,
com a plataforma VTEX, além dos ERPs Domus ERP, EIVE e e-Millenium. O Koncilia já nasceu
com integração nativa com o ANYMARKET, uma plataforma de vendas em marketplaces
também do Grupo DB1, além dos hubs Skyhub e IntegraCommerce.
Informações disponíveis em https://www.koncilia.com.br/
Sobre Grupo DB1:
O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia sediadas em Maringá – PR, Presidente
Prudente - SP e, em breve, Campo Grande – MS. Tem mais de 19 anos de experiência no
mercado de tecnologia da informação e oferece softwares e serviços de desenvolvimento para
empresas de médio e grande porte. As empresas do grupo figuram há nove anos consecutivos
entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema
“Sua luz move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização
perseguem o sonho de impactar positivamente e transformar o futuro de pessoas e empresas
vencendo desafios com qualidade e entregas de impacto.
Atendimento à imprensa:
Neris Comunicação
Alessandra Neris (11) 99104-4938 – aleneris@gmail.com
Ana Maria C. Garcia – Coordenadora de Marketing – (44) 3033-6300 - marketing@db1.com.br

