CONHEÇA O

CONCILIAÇÃO DE
CARTÕES BY EVENCARD
Elimine perdas financeiras auditando
vendas por cartões e apps de delivery,
com uma plataforma 100% online.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Taxas mais altas que o combinado, descontos desnecessários e repasses atrasados podem representar perda de até 3%
no seu faturamento. Para acabar com esse prejuízo, apresentamos o Conciliação de Cartões by Evencard, uma plataforma
especializada na auditoria de vendas por cartões e apps de delivery. De forma integrada e automática, a ferramenta captura
os dados do seu sistema de PDV, TEF ou ERP e concilia suas vendas e pagamentos com as informações das administradoras,
apontando eventuais divergências. Tudo em dashboards práticos, visuais e personalizáveis para você ter a certeza
de que está recebendo de maneira correta e sem desvios.

CONTROLE TODAS AS VENDAS POR CARTÃO E APPS DE DELIVERY EM UMA
ÚNICA PLATAFORMA.

GESTÃO COMPLETA

VISÃO ANALÍTICA

PROJEÇÕES CONFIÁVEIS

Controle centralizado de todas
as vendas, pagamentos, taxas, tarifas
extras, cancelamentos e chargebacks em
um sistema totalmente intuitivo.

Dados sobre faturamento por tipo de venda,
descontos gerais e frequência de compra
dos clientes, além de insights para identificar
oportunidades de diminuição de gastos com
aluguéis, taxas de DOC, entre outros.

Com uma projeção de recebíveis
mais segura, você garante precisão
no planejamento estratégico, mesmo
em caso de antecipações de pagamentos.

Recupere valores perdidos e agilize sua gestão
de vendas e recebimentos com o Conciliação
de Cartões by Evencard.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções
Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio com
soluções nativas e conectadas ao seu sistema de PDV, TEF ou ERP
Garantia do faturamento correto: aprimore a gestão de recebíveis
a partir de auditorias que verificam transações feitas por meio de
empresas de pagamento e apps de delivery; garantem que taxas,
aluguéis e descontos sejam cobrados da maneira negociada;
e conferem se os pagamentos foram feitos integralmente,
além de quando estarão disponíveis para a sua empresa

Adquira o Conciliação de Cartões by Evencard com a TOTVS e pare de perder dinheiro
nas vendas por cartão ou apps de delivery.
evencard.com.br

totvs.com

