
Edenred Soluções Pré-Pagas lança carteira digital

Com a Edenred Wallet, trabalhadores podem pagar contas, realizar recargas de

celular e fazer saques e transferências com o smartphone

A Edenred Soluções Pré-Pagas, que oferece e customiza soluções inovadoras

de pagamentos para empresas, lança ao mercado a carteira digital Edenred

Wallet, disponível para usuários do Ticket Pagamentos (pagamentos de

colaboradores e terceiros) e Ticket Plus (antecipação salarial).

Os valores recebidos pelos trabalhadores por meio desses produtos passam a

ficar disponíveis dentro da plataforma, que conta com uma série de features

que visam facilitar o dia a dia dos usuários. Entre as funções, estão o

pagamento de contas, recargas de celulares e TVs pré-pagas, compras e

saques via QR Code, busca de estabelecimentos credenciados e outras.

Após baixar o app, o usuário pode cadastrar o cartão no aplicativo, que é

personalizado com as opções compatíveis com a solução recebida e passa a

acessar diferentes funções. O aplicativo já está disponível na PlayStore e na

AppStore, e a Edenred Soluções Pré-Pagas pretende colaborar com o dia a dia

de 250 mil usuários.

“A Edenred Wallet promove uma experiência de usuário única e completa.

Permite que as empresas ofereçam uma solução compatível com o dia a dia

dos trabalhadores. Suas interações totalmente digitais garantem facilidade de

acesso aos serviços tradicionais de cartões pré-pagos, como, por exemplo,

consulta de saldos e extratos, redefinição de senhas e bloqueios e

desbloqueios de cartões, e opções que geram ganho de tempo e maior

comodidade, como o pagamento de contas e saques e compras por meio de

QR Code”, explica Alfredo Bernacchi, Head da Edenred Soluções Pré-Pagas.



A novidade foi desenvolvida em linha com o posicionamento da Edenred

Soluções Pré-Pagas de focar na valorização do tempo dos seus clientes. Com

o Ticket Pagamentos, uma ferramenta de gestão para remuneração de

colaboradores, a marca disponibiliza para as empresas uma solução para o

pagamento de salários, prestações de serviços ou comissões. O que já era

ideal para atender trabalhadores sem vínculo bancário, agora conta com os

serviços digitais da Edenred Wallet, que facilita as transações de dinheiro no

cotidiano, possibilitando transferências bancárias, recarga de jogos online,

celular e TV pré-paga e outras vantagens.

Já os usuários do Ticket Plus, cartão multiconvênio de antecipação salarial da

Ticket, contarão, por exemplo, com a opção de pagar contas e realizar recargas

de celular facilmente pela carteira digital, facilitando o dia a dia e favorecendo a

saúde financeira dessas pessoas. As novidades trarão mais possibilidades e

incentivos para o uso da solução, fazendo com que os trabalhadores

aproveitem muito mais o benefício.

Com o aplicativo, os portadores das soluções também poderão realizar saques

e compras por meio do uso da tecnologia QR Code. A rede de autoatendimento

credenciada para os saques é da Banco24Horas, cuja parceria com a Edenred

Soluções Pré-Pagas aumenta a capilaridade de terminais e facilita o dia a dia

dos usuários.

Essa é mais uma das novidades que a Edenred Soluções Pré-Pagas, que tem

planos de possibilitar que outros produtos da Edenred sejam adicionados à

Edenred Wallet.
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