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O APLICATIVO   

O aplicativo Portal Card Digital é uma plataforma mobile com acesso voltado para que o proponente realize o 

cadastramento de seus dados pelo celular para abertura de sua conta no sistema do Emissor. Com o Portal Card 

Digital, o Emissor conta com a praticidade e a mobilidade para que junto aos seus potenciais clientes ofereça a 

facilidade de realizar o cadastramento de propostas pelo celular, em qualquer hora e em qualquer lugar, 24 horas por 

dia, para avaliação e abertura de conta e utilização do Cartão. 

 

Dentre as funcionalidades do aplicativo se encontram, comunicação com o sistema do Emissor para avaliação dos 

dados do proponente, inclusão por fotos ou anexos de documentos indispensáveis para abertura de conta, tais como: 

Identidade, CPF e Comprovante de residência, etc. 

 

O aplicativo foi pensado para facilitar toda a operação e gestão do seu negócio, estes integrados em um sistema 

Administrativo Financeiro de Cartão, oferecendo a praticidade e a mobilidade na realização do cadastramento de 

propostas, em qualquer hora e em qualquer lugar, 24 horas por dia, para avaliação e abertura de conta e utilização 

do Cartão. 

 

O PORTADOR DO CARTÃO 

Uma vez que o proponente tem sua proposta aprovada, o mesmo se torna Portador do Cartão e através do aplicativo 

Portal Card Digital, terá acesso a todas as informações da sua conta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicativo Portal Card Digital 

Processadora de cartões de crédito e assemelhados, 

atuando a mais de 17 anos na prestação de serviços nos 

mais variados segmentos da área. 

Conte com a praticidade e a mobilidade para oferecer aos seus potenciais clientes a facilidade 

de realizar o cadastramento de propostas e ter acesso a sua conta pelo celular! 

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... 

 Desbloqueio do Cartão      

 Limites 

 Extrato das transações realizadas 

 Faturas detalhadas 

 Programa de Fidelidade   

 Saldo do Cartão 

 Lançamentos Futuros 

 E muito mais! 
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SERVIÇO DE SMS 

O aplicativo Portal Card Digital conta também com o serviço de envio de SMS, de acordo com os 

eventos realizados na utilização e operação do Cartão de Crédito tais como: 

 COMPRAS; 

 AVISO DE FECHAMENTO DE FATURA; 

 ENVIO DE FATURA POR E-MAIL; 

 AVISO DE RECEBIMENTO DE FATURA; 

 CONFIRMAÇÃO DE VIAGEM EXTERIOR, ETC. 

 

 

 

 

 Sistema de Credit Score próprio ou possibilidade de vínculo a 

empresas terceiras. 

 Independência total da administradora na operação de seu 

negócio. 

 Aplicativo permite que o proponente anexe documentos à 

proposta. 

 O aplicativo Portal Card Digital conta também com o 

serviço de envio de SMS, de acordo com os eventos realizados 

na utilização e operação do Cartão de Crédito. 

 O Emissor conta com a praticidade e a 

mobilidade em mãos para oferecer ao proponente a 

facilidade de realizar o cadastro de seus dados pelo 

celular em qualquer hora e em qualquer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cadastramento de Dados 
Operação Autorização e Processamento 

 

 Cliente Emissor  

Cadastra Proposta via aplicativo 

Recebe e Utiliza Cartão 

Autorização 

Concede Limite de Crédito 

Contas a Pagar 

E muito mais! 
Emite Cartão 

Acessa aplicativo (Faturas, Saldos, Extratos, etc.) 

Diferenciais Portal Card 

Realiza avaliação 

Acessa aplicativo como Portador  
Contas a Receber 

https://www.portalcard.net.br/cartaobandeira
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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. 


