
 

SUPERCASH 
Você solicitou a instalação do SuperCash para a gestão de seu produtos Cash. Este material 

terá um breve explicativo sobre o sistema e as necessidades técnicas para a sua correta 

utilização. 

O que é? 

É o Santander na sua empresa. 

O SuperCash é um Gerenciador Financeiro inovador desenvolvido com tecnologia de ponta, 

que facilita e agiliza a sua comunicação com o Santander. 

É uma solução que oferece gestão e controle de suas transações bancárias diárias de forma 

simples, rápida e segura. Você reduz custos e maximiza seu tempo, pois a instalação é via 

internet e possibilita atualização automática, modular e remota. 

E agora, com a visão do Fluxo de Caixa, sua empresa tem planejamento para a tomada de 

decisão na utilização de ativos e investimentos. 

Único produto para todos os serviços: Cobrança, Pagamento a Fornecedores, Folha de 

Pagamento, Desconto e Custódia Eletrônica de Cheques e Débito Automático. E agora, com a 

visão do Fluxo de Caixa. 

Beneficios 

Facilita o gerenciamento de Informações financeiras numa única solução  

 Visão consolidada e detalhada das remessas e retornos gerados;  

 Várias opções de consultas - Sacados, Grupos de Sacados, Títulos e Cedentes 

Cadastrados  

 Relatórios completo e  gráficos  

Integração com as ferramentas de mercado  

 Importação e Exportação com diversas extensões - CNAB, TXT, XLS ou XML 

Interatividade e informações atualizadas 

 Funções online com acesso “real time” às informações do cliente 

Portabilidade e Usabilidade 

 O banco na casa do cliente com a melhor experiência de usuário do mercado 

Gratuito para clientes Cash Management. 

 

 

 



 

 

Necessidades técnicas 

Para usufruir corretamente dos benefícios e funcionalidades que o SuperCash oferece, alguns 

requisitos tecnológicos mínimos devem ser atendidos. Além disso, você garantirá o bom 

funcionamento do sistema, alta performance e integridade das informações. 

Durante a instalação, o SuperCash analisará a sua maquina e informará se ela atende as 

necessidades especificadas. São elas: 

 Sistema Operacional: O SuperCash trabalha com Windows 98 ou Superior. 

 Durante instalação do SuperCash, o usuário logado na maquina deve possuir o perfil 

de administrador. 

 A maquina onde o SuperCash está sendo Instalado deve possuir, no mínimo, 512 Mb 

de memória RAM 

 Os arquivos abaixo devem estar nas exceções do Firewall. Veja o que fazer: 

o \Instalador\Gerenciador de Arquivos\Bin\AATServer.exe 

o \Instalador\Gerenciador de Arquivos\Bin\AAVServer.exe 

o \Instalador\Gerenciador de Arquivos\Bin\AAVClient.exe 

o \Instalador\Gerenciador de Arquivos\Bin\GerenciadorArquivos.exe 

o \Instalador\Gerenciador de Arquivos\Bin\Listener.exe 

Veja o que fazer? Durante a instalação poderão ser solicitadas as liberações desses 

arquivos, bastando aceitar a ação. Caso não sejam apresentadas as mensagens 

automaticamente, siga os passos abaixo: 

Obs: Para realizar esses passos você deve ser o administrador da maquina.  

1- Acessar a opção “Iniciar  Configurações Painel de controle”. 



 

 
 

2- Selecione a opção “Firewall do Windows” 

 
a. Efetue as liberações dos arquivos informados.  

b. \Instalador\Gerenciador de Arquivos\Bin\AATServer.exe 

c. \Instalador\Gerenciador de Arquivos\Bin\AAVServer.exe 

d. \Instalador\Gerenciador de Arquivos\Bin\AAVClient.exe 

e. \Instalador\Gerenciador de Arquivos\Bin\GerenciadorArquivos.exe 

f. \Instalador\Gerenciador de Arquivos\Bin\Listener.exe 

 As portas 80, 443, 3080 e 5001 devem estar liberadas para a correta comunicação com 

os servidores do banco. 

Veja o que fazer? Seguir os passos do item anterior até o item 2. 

 Selecionar a opção “Portas” e efetuar a liberação das portas citadas acima.  

 Para utilizar o SuperCash corretamente o Internet Explorer deve ser da versão 6.0 ou 

acima. 

Veja o que fazer? Para atualizar o Internet Explorer:  

1- Abra o Internet Explorer; 

2- Clique na opção “Ferramentas”. 

3- Selecione a opção “Atualizações do Windows” 

4- Siga os passos para a atualização do Internet Explorer  

 



 

 

 


