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Produto
Com este produto, sua empresa
poderá controlar o crédito consignado em
folha de pagamento, de seus funcionários,
para compras nos convênios firmados com a
sua empresa, sem a necessidade de
solicitações de vales ou ticket´s, tudo on-line
via internet.
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Cartão com Layout
da sua Empresa
O seu funcionário receberá um
cartão com o layout de sua empresa com um
número gerado pelo sistema, e através dele,
terá um limite de crédito estipulado pela sua
empresa para utiliza-lo nas compras em seus
convênios.

Módulo de Vendas
nos Convênios
Os convênios terão acesso ao
Sistema através de um login e senha para
registrar as compras de seus funcionários,
sempre verificando se existe saldo disponível
para compra no mês.

Dispensa investimento
com equipamentos
de tarja magnética
ou código de barras
O sistema dispensa o investimento
em equipamentos de leitura de cartão com
tarja magnética ou leitor de código de barras
podendo ser utilizado apenas digitando o
número do cartão do funcionário, como em
compras com cartão de crédito de passagens
aéreas pela internet, possibilitando assim uma
implantação com baixo custo para sua
empresa.

Controle Total sobre as
compras consignadas
dos funcionários de
sua empresa
Através de um usuário e senha a
sua empresa terá total controle sobre as
compras consignadas de seus funcionários,
podendo bloquear o cartão de seu funcionário,
cadastrar novo funcionário, alterar o limite de
crédito mensal, adicionar um novo convênio,
além de usufruir de nossos relatórios de
controle com informações como: valor total de
compras no mês por convênio, valor total de
compras no mês por funcionário, compras do
dia, entre outros.

Tudo on-line
pela INTERNET
Todas as operações realizadas no
sistema são on-line, ou seja, quando seu
funcionário fizer uma compra em um
convênio, no instante logo após a efetivação
da compra, ela estará disponível para
consulta ou para emissão de relatório em sua
empresa. Assim como na operação de
bloqueio de cartão de seu funcionário, no
instante logo após o bloqueio do cartão, este
funcionário estará impedido de realizar
compras nos estabelecimentos conveniados.

Total Transparência.
Área do Funcionário/
Associado
No CSC CONSIG sua empresa terá
disponível para seus funcionários uma área
na INTERNET onde, através de usuário e
senha, o seu funcionário poderá consultar seu
saldo mensal, tirar extrato mensal de compras
do mês atual e de outros meses. Com isso sua
empresa terá total transparência no controle
das compras consignadas em folha.

Entre em contato e
agende uma
demonstração
Tel. +55(91) 3226-5343
+55(91) 8121-9983
site: www.cscweb.com.br
comercial@cscweb.com.br
msn: adalbertocmelo@hotmail.com

