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PROCURANDO UMA PROVEDORA DE SOLUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EM MEIOS DE PAGAMENTOS? 
CONTA COM A GENTE! 
A Portal Card como processadora de Cartões de Crédito, oferece o CARTÃO SALÁRIO, a modalidade de cartão mais 
segura para que as Empresas dos mais diversos tipos de segmentos de negócios tenham ao alcance de suas mãos 
a praticidade de gerir o pagamento de salário dos seus Funcionários ou a gestão de um benefício, com a diminuição 
do risco de pagamento em dinheiro. O Cartão Salário garante maior flexibilidade e transparência para os Clientes 
(Empresas Conveniadas) oferecendo um serviço através de Sistema on-line de um cartão corporativo na modalidade 
de produto Pré-Pago, com a flexibilidade de geração de fatura por Empresa Conveniada (Matriz) ou por Unidades 
Filiais. 
No sistema da Portal Card o CARTÃO SALÁRIO o software é próprio, composto por MÓDULOS GERENCIAIS, 
FINANCEIROS e OPERACIONAIS para facilitar toda a operação e gestão do seu negócio, estes integrados em um 
sistema Administrativo Financeiro de Cartão. São integrantes principais do Cartão as seguintes operações: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANTAGENS DO CARTÃO SALÁRIO 
 Cadastramento do(s) portador (es) do cartão totalmente on-line em tempo real; 
 Realização do Crédito e Manutenção do Salário on-line; 
 Liberação de Crédito do Salário Avulso ou Programado; 
 Menor risco de pagamento com dinheiro; 
 Emissão de Fatura para cada alinhamento de pagamento; 
 Acompanhamento e evolução das Operações Ativas e Passivas do Produto em tempo real via WEB. 
 Permite o pagamento antecipado para Cartões Pré-Pagos, conforme a necessidade da contratante. 

Cartão Salário 

Controle e Manuseio de 
Créditos 

Emissão de Ordem de 
Pagamento 

Liberação de Crédito 

Agendamento dos pagamentos dos Funcionários através de lançamento de 
Créditos on-line via WEB, sem riscos, com a flexibilidade de lançamento de 
créditos em apenas um cartão ou em um lote de cartões e mais de um 
crédito por dia. 

Os sistemas operam com a flexibilidade 
no meio de pagamento: Boleto on-line via 
WEB ou por Débito em Conta. O crédito só 
é liberado para o cartão após a 
comprovação do pagamento. 


