eStravenka
Nahraďte papírování
jednou aplikací

USNADŇUJE ADMINISTRATIVU, ŠETŘÍ PAPÍR A JE DOKONALE
PŘEHLEDNÁ. BEZ JAKÝCHKOLIV NÁKLADŮ NAVÍC.

eStravenka

ELEKTRONICKÉ
STRAVENKY
Přeneste zastaralé papírové stravenky na jednu
platební kartu od Mastercard. Svět bude zelenější
a vy ušetříte spoustu času i kapacity HR oddělení
díky jednoduché a přehledné administraci.

eStravenka
NO CASH ACCESS

5224 0712 3456 7890
PLATÍ DO

MIRKA STRAVENKOVÁ
UP ČESKÁ REPUBLIKA

00/00

VÝHODY ESTRAVENKY
PRO ZAMĚSTNAVATELE

Vše pod
kontrolou

Obrovská
úspora času

Jednoduché
ovládání

Objednávky, údaje
zaměstnanců i faktury
máte přímo v aplikaci.
Přehledně jako
na švédských stolech.

Už žádné vydávání
stravenek, kterým
trávilo HR oddělení
několik dní každý
měsíc.

Kredity můžete
jednoduše a dle
potřeby nabít on-line.

JAK
ZAPLATIT
ESTRAVENKOU
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BEZKONTAKTNĚ

Æ přiložením eStravenky
Æ denní limit pro všechny transakce je 800 Kč
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KONTAKTNĚ

Æ se zadáním PIN kódu
Æ denní limit pro všechny transakce je 800 Kč
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GOOGLEPAY

Æ stačí přiložit Android zařízení k platebnímu
terminálu
Æ Apple Pay připravujeme

Naše partnerské restaurace
a obchody poznáte podle této
samolepky.

JAK SPRAVOVAT
eSTRAVENKU
V MŮJ UP

eStravenky pro celou firmu spravujete jednoduše a přehledně v aplikaci Můj Up. Tady najdete všechny údaje
o zaměstnancích, kartách i fakturacích.

Můžete dobíjet kredity hromadně, nebo jednotlivě každý měsíc, čtvrtletí nebo půlrok. Vše je tak snadné, že to
zvládnete z mobilu cestou na večeři.

Před prvním použitím karty zaměstnancem je potřeba, aby se zaměstnanec přihlásil do počítačové
verze Můj Up a vyzvedl si PIN k eStravence a tím kartu aktivoval.

ČÍSLA, NA KTERÝCH NÁM ZÁLEŽÍ
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spokojených firem

let zkušeností

restaurací a obchodů

uživatelů

SKUPINA UP, DŘÍVE CHÈQUE DÉJEUNER
Poskytuje profesionální služby a řešení v oblasti poukázkových a karetních systémů.

ZÁRUKA KVALITNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ PŮSOBENÍ

Cílem skupiny Up je svými produkty i službami
uspokojovat očekávání společností, firem i jednotlivců
v oblasti sociální politiky a služeb a zároveň se angažovat
v oblasti společenské zodpovědnosti. Všechny její služby
jsou certifikovány normou kvality ISO 9001:2008.

Společnost vznikla v roce 1964 ve Francii a aktuálně
působí ve 29 zemích, například v Belgii, Brazílii,
Bulharsku, České republice, Francii, Itálii, Maroku,
Mexiku, Moldávii, Německu, Polsku, Portugalsku,
Rumunsku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Turecku…

Up Česká republika, s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, Praha 4
+420 241 043 111
www.estravenka.cz

