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O CARTÃO PRÉ-PAGO   

O Cartão Pré-Pago é a modalidade de pagamento eletrônico no qual o portador credita antecipadamente um valor no 

cartão, para posterior utilização. Quando o cartão é utilizado, o valor gasto é descontado do saldo disponível. A 

característica principal do Cartão Pré-Pago está na reutilização, uma vez que o mesmo pode ser recarregado conforme 

a necessidade do portador, cabendo a cada Emissor, individualmente, e de acordo com as suas políticas internas e 

práticas comerciais, estabelecer cargas mínimas e/ou máximas para serem carregadas no cartão. 

 

A Portal Card oferece o Cartão Pré-Pago através de uma solução multiplataformas para compra de créditos on-line 

propondo funcionalidades similares as de um cartão de débito de uma conta corrente, porém sem linha de crédito 

atrelada, não havendo necessidade de comprovação de renda e sem burocracia. O cliente transfere créditos para o 

Cartão, com o objetivo de adquirir produtos e/ou serviços em qualquer estabelecimento, sem o compromisso de 

posteriores pagamentos. 

 

PUBLICO-ALVO 

O cartão Pré-Pago é destinado a clientes Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, Estabelecimentos Comerciais; Instituições 

Financeiras; Cooperativas de Créditos; etc., com utilização diversificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DO CARTÃO, 

SEUS CLIENTES, 

! 

Sistema de Cartão Pré-Pago 

Processadora de cartões de crédito e assemelhados, 

atuando a mais de 17 anos na prestação de serviços nos 

mais variados segmentos da área. 

Acreditamos em soluções transformadoras para o negócio de nossos clientes. 

Utilize uma solução de Cartão Pré-Pago pensada para facilitar toda a sua operação!  

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... 
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SOLUÇÃO PORTAL CARD  

O sistema Portal Card dispõe de módulos gerenciais e operacionais flexíveis e totalmente online, aprimorando ainda 

mais toda a operação. Com o software próprio, trabalhamos com a arquitetura aberta para serviços através da gestão 

e manutenção contínua do aperfeiçoamento do Sistema. 

 Cadastramento do(s) portador (es) do cartão totalmente on-line em tempo real; 

 Realização do crédito e recarga on-line; 

 Liberação de crédito avulsa ou programada; 

 Emissão de Fatura para cada alinhamento de pagamento; 

 Acompanhamento e evolução das operações ativas e passivas do produto em tempo real via WEB. 

 Autorização (via página WEB, e-POS, POS); 

 Meios de Pagamentos; 

 Contas a Receber; 

 Integrações; 

 Relatórios Gerenciais e relatórios de Controle da Operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Por Cartão e/ou 

- Por Lote de Cartões. 

Cadastro Operação Utilização 

Agendamento de Créditos 

e Emissão de Protocolo 

Serviço de Meios 

de Pagamento 

Compra de 

Créditos Online 

Boleto 

Verifica forma de 

pagamento 

Utilização  
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Protocolo 

Liberação da Carga  
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Débito em Conta 
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Sistemas Portal Card – Módulo Compra de Créditos Pré-Pago 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANTAGENS DO SISTEMA DE CARTÃO PRÉ-PAGO PORTAL CARD 

 Centralização dos Meios de Pagamentos: O sistema da Portal Card disponibiliza Meios de autorização próprios, 

permitindo que as vendas sejam autorizadas por meio do e-POS, POS ou por página via WEB, ambas plataformas com 

captura em tempo real. A autorização via e-POS engloba praticidade, segurança e mobilidade para efetuar suas vendas, 

gerenciar e acompanhar toda sua operação pela plataforma mobile, com acesso exclusivo. 

Autorização 
A Portal Card através de um serviço on-line, ou de mensageria padrão ISO 8583, valida os 
dados pertinentes a solicitação de compra de crédito e insere na base de dados. 

O módulo de Compra de Créditos dispõe de um serviço on-line no qual toda e qualquer 
solicitação de compra o cliente deve optar pela forma de pagamento do crédito. Podendo 
ser:  

- Débito em Conta (Envio e recebimento de ordens de Pagamento no formato padrão 
Febraban CNAB 150); 

- Boleto de Cobrança (Emissão do Boleto, Envio e recebimento de ordens de Pagamento no 
formato CNAB 400). 

Através do módulo de Contas a Receber o Cliente têm a flexibilidade para acompanhar 
todo o controle e gerenciamento da carteira a receber analítica e sinteticamente. 

 

 

Meio de Pagamento 

Contas a Receber 

O Portador do Cartão (PF) ou o RH da Empresa (PJ) efetua solicitação para compra de 
créditos em ATMs, POS, online, acessando o Portal WEB e/ou aplicativo mobile oferecido pela 
Portal Card para efetuar compra de créditos em cartões pré-pagos. 

Integração 

Esta modalidade de serviço contempla a disponibilização de arquivos diários para integrar 
as movimentações efetuadas no dia, agendas financeiras do dia e futuras as quais são 
totalmente customizadas de acordo com a preferência do cliente. 

Relatórios 

- Relatórios On-line em tempo real com todo o demonstrativo da Operação diretamente de 
Produção para o cliente. 
- Acompanhamento de Compra de Créditos; 
- Dashboards; 
- Entre outros. 
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 Gerenciamento e Controle de todo pagamento online, via WEB, 24 horas por dia 7 dias na semana; 

 Cadastramento do(s) portador (es) do cartão totalmente on-line em tempo real; 

 Realização do Crédito e Manutenção da Carga on-line; 

 Menor risco de pagamento com dinheiro; 

 Liberação de Crédito Avulsa ou Programada; 

 Emissão de Fatura para cada alinhamento de pagamento; 

 Acompanhamento e evolução das Operações Ativas e Passivas do Produto em tempo real via WEB; 

 Possibilidade de compra de Créditos através do cartão pré-pago para criação de planos e customização dos para retenção 

de clientes e atrativo para novos;  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATICIDADE, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA EFETUAR SUAS 

VENDAS, GERENCIAR E ACOMPANHAR TODA SUA OPERAÇÃO! 

Informe o login 

Entrar 

Políticas Versão 1.1.0 

O e-POS é o aplicativo de autorização que a Portal Card 

oferece proporcionando a praticidade de concentrar em um 

clique a autorização das vendas totalmente online. 

 

O e-POS possui as mesmas funcionalidades de uma máquina 

de POS, a qual independente da operadora móvel e sem a 

necessidade de acoplar qualquer tipo de acessório para leitura 

do cartão, efetua a autorização da transação no 

Estabelecimento através de qualquer plataforma mobile e o 

comprovante da venda é enviado ao Portador do Cartão via 

SMS. 

AUTORIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES e- POS 

Informe a senha 

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. 
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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. 


