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Existe uma regra básica nos negócios: manter um cliente é mais fácil que atrair novos consumidores. Um indicador 

do sucesso de uma Empresa é a fidelidade dos clientes, se eles voltam porque gostam do produto ou serviço oferecido, 

do preço ou do atendimento – ou de uma combinação de todos esses fatores. 

Pensando nisso, a Portal Card desenvolveu o e-OFERTAS, uma solução multiplataformas de cadastro e gerenciamento 

de ofertas de produtos e /ou serviços proporcionando a praticidade de concentrar em um clique a busca de descontos 

para o consumidor. 

O e-OFERTAS CUPOM DE DESCONTO 

O sistema e-Ofertas possibilita aos Lojistas a divulgação de ofertas de produtos e/ou serviços via celular e website, 

oferecendo aos consumidores a possibilidade de consultar o preço dos produtos ofertados, criar sua lista de produtos 

e/ou serviços favoritos e geração de cupons de descontos para suas compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do E-Ofertas é possível o cadastramento de estabelecimentos para que sejam oferecidos produtos e/ou 

serviços em destaque com a flexibilidade de parametrização do período das ofertas, proporcionando ao público um 

atrativo diferencial e certo na hora de realizar compras com descontos. O E-Ofertas permite ainda a criação de lista 

de favoritos para alertar o cliente sempre que o produto e/ou serviço estiver em promoção via aplicativo mobile.  

 

Processadora de cartões de crédito e assemelhados, 

atuando a mais de 17 anos na prestação de serviços nos 

mais variados segmentos da área. 

Maximize suas vendas de maneira racional e econômica, utilizando e E-OFERTAS e fidelize seus 

clientes com uma solução ideal pensada em você, lojista! 

Nos diferenciamos no mercado por sermos a única empresa do segmento a possuir software próprio, realizando o 

processamento de transações on-line e real-time de forma muito segura! 
 

Por esta razão, apresentamos à você nosso... 

e-OFERTAS Cupom de desconto 

FUNCIONALIDADE E GARANTIA DE OPERAÇÃO DE 

FORMA SIMPLES, RÁPIDA E EFICIENTE. 

Sendo completamente flexível, o sistema e-

OFERTAS pode ser integrado a gestão dos 

produtos oferecidos e processados pela Portal 

Card ou ser utilizado de forma independente 

como um sistema administrativo de Cartão 
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O Lojista configura no sistema os produtos e/ou serviços que estarão em ofertas por período, por categoria, por tipo 

de produto entre outras para que no momento da exibição da oferta o consumidor visualize o valor do produto/serviço 

com e sem o desconto. 

Para adquirir o produto/serviço, bastar apresentar cupom de desconto gerado e impresso e validá-lo no 

estabelecimento. 

  

VANTAGENS DO e-OFERTAS 

 Programa totalmente on-line em tempo real com plataformas integradas. 

 Retenção de clientes, aplicável em qualquer segmento de mercado.  

 Aumento do consumo, proporcionando aumento na frequência do estabelecimento junto aos consumidores 

que buscam descontos e ofertas diariamente. 

 Acesso a produtos diferenciados e recebimento de ofertas especiais, gerando vínculo com o estabelecimento. 

 Cliente fidelizado ajuda a divulgar a boa reputação de seus produtos/serviços. 

 Tendência em aumentar o faturamento do seu estabelecimento. 

 O aplicativo promove maior interação entre o consumidor e a loja através do acesso aos descontos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumidor Lojista 

Baixa aplicativo e-OFERTAS 

e- OFERTAS 

Consulta todas as vendas dos produtos e/ou serviços 

ofertados através do cupom de desconto 

Emissor 

Cadastra e mantém produtos e/ou serviços 

Promove o aplicativo em sua rede Credenciada 

Cria lista de produtos e/ou serviços favoritos  

Gera e imprime cupom de desconto de cada oferta, 

apresenta no caixa e realiza pagamento da compra 

Registra compra da oferta, anexa cupom de desconto 

e realiza o lançamento do desconto no do produto 

e/ou serviço 

Consulta produtos e/ou serviços ofertados Anuncia as ofertas 
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INFRAESTRUTURA PORTAL CARD 

 

 

 

 

 

Data Center Principal Data Center de Contingência Data Center de Desenvolvimento 

 Servidores e storages DELL® de alta performance e alta disponibilidade; 

 Ambientes com nobreaks gerenciados e redundantes. 

Estamos em constante evolução, conforme demandas dos clientes e necessidades apontadas pelo mercado. Nos 

destacamos pela agilidade de processamento, aplicativos em dispositivos móveis, soluções de BackOffice eficientes, 

procedimentos documentados para implementação, operação e utilização. 

 Sistema de Cartão de Crédito em uma Caixa. 

 Suporte total na implementação e suporte 24 x 7 x 365 na operação. 

 Trilhas de auditoria. Tratamento lógico para manutenção do banco de dados. 

 Especificação e Modelagem. 

 Ambiente de Homologação. 


