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Mais agilidade e segurança
nos pagamentos da
sua empresa.

Seguro e inteligente. 

Automatizar pagamentos?

O Sagi faz para você.
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Os bancos vêm se modernizando cada vez 

mais. Um exemplo disso é a criação do PAG-

FOR/SIS-PAG, que é um sistema fornecido para 

automatizar o processo de contas a pagar 

de empresas junto a seus fornecedores e 

funcionários por meio eletrônico. 

Além de facilitar a rotina de pagamento, 

proporciona vantagens como o ganho de 

produtividade, redução de custos operacionais 

internos e aumento de segurança.
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Comece a
sua integração 
agora mesmo!

Como
Funciona?

Pensando na praticidade, desenvolvemos a 

integração do sistema Sagi com o PAG-FOR/

SIS-PAG.  Essa integração com os bancos é feita 

através de um arquivo criptografado gerado 

pelo sistema. 

No momento de cadastrar o fornecedor ou 

credor no sistema, o usuário escolhe a forma de 

pagamento — dentre elas, o PAGFOR/SISPAG. 

Após gerar os boletos e títulos referente às 

transações — ou até TED e DOCS bancários —, 

basta gerar o arquivo criptografado e transmitir 

ao banco de preferência da empresa. Nisso, 

o sistema já identifica que tal pagamento foi 

transmitido com o arquivo de retorno e evita 

qualquer tipo de duplicidade. Este processo 

criado pelos bancos e integrado com nosso 

sistema permite maior agilidade e melhor uso 

do tempo por parte dos usuários, evitando o 

retrabalho e contribuindo para maior segurança 

em todo o processo.
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Como é feito o processo 
de configuração do 
SISPAG/PAGFOR

Configuração de Fornecedor:
Ao abrir o sistema SAGI utilizamos o seguinte caminho:

Cadastro > Fornecedores > Alterar Fornecedor.

Devemos configurar o cadastro de fornecedores, 

credores e funcionários para o uso do SISPAG/

PAGFOR. 

Abaixo, segue o passo a passo de como 

configurar cada um dos cadastros citados.
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Em seguida, o sistema vai abrir a lista de fornecedores 

cadastrados. Selecione o fornecedor que deseja habilitar o 

SISPAG/PAGFOR dando dois cliques sobre ele.

Nessa tela de cadastro, vamos até 

a aba dados financeiros.
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Conforme mostrado na imagem, é preciso marcar a opção 

pagamento eletrônico na parte inferior e, depois, clicar em 

cadastrar para inserir os dados bancários do fornecedor. 

É importante preencher corretamente todos os campos 

solicitados para melhorar o funcionamento da integração 

com o SISPAG. Depois de preencher, é só clicar em salvar.

Configuração de Credor:
Para alterar o cadastro do credor, acessamos o menu:

Cadastro > Fornecedores Diversos/Credores  > Alterar Credor
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O restante da configuração do credor é exatamente igual 

à do fornecedor.

Na aba financeiro, é preciso marcar a opção pagamento 

eletrônico na parte inferior e depois clicar em cadastrar 

para inserir os dados bancários do fornecedor. 

É importante preencher corretamente todos os campos 

solicitados, para melhorar o funcionamento da integração 

com o SISPAG. Depois de preencher é só clicar em salvar.
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Configuração de Funcionário:
Para acessar o cadastro de funcionários, usamos
o seguinte caminho:

Cadastro > Funcionários  > Alterar funcionário.

Em seguida, o sistema Sagi vai abrir a tela com o cadastro 

dos funcionários.
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Nessa tela, vamos na aba de dados bancários, onde é 

preciso preencher de forma mais completa possível para 

melhor funcionamento da integração. Depois, é só clicar em 

salvar.

Configuração do Cadastro de Bancos:
Agora que já configuramos os cadastros de fornecedores, credores e 
funcionários, temos que configurar o cadastro das contas bancárias 
no sistema. Para isso, utilizamos o seguinte caminho:

Cadastro > Cadastros Gerais/Auxiliares > Cadastros Auxiliares 
Financeiro > Cadastrar/Alterar Bancos > Alterar Bancos.
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O sistema Sagi vai abrir a seguinte tela com a lista dos 

bancos cadastrados no sistema. 

Clique no banco que deseja habilitar o uso do SISPAG. 

Fazendo isso, o sistema vai abrir a tela de cadastro da 

conta bancária. Nessa tela, é preciso preencher todas as 

informações para que o sispag funcione corretamente.
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Em seguida, clique na aba outros, onde os dados a serem 

preenchidos devem ser fornecidos pelo banco. Depois de 

preencher os dados, clique em salvar.

O Pagfor/Sispag simplifica e automatiza o processo de 

contas a pagar da sua empresa, realizando o pagamento 

a seus fornecedores por meio de transmissão de dados 

entre sua empresa e o banco. Além de facilitar a rotina 

de pagamento, proporciona vantagens como ganho de 

produtividade, redução de custos operacionais internos e 

aumento do nível de segurança.
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Para mais
informações
sobre o
funcionamento
entre em contato
com nosso suporte!
Seguro e inteligente. Com Sagi, 
o pagamento de fornecedores, 
credores e funcionários é automático. 
Evolua seus processos.
Ligue (51) 3442-2345 
ou (51) 3442-3975


