
Soluções Inteligentes
para a sua empresa

A�nity Cass



O nosso diferencial consiste em aportar o enorme background técnico (Telecom, Sistemas e Novas 

Tecnologias) e capital de experiência em projetos de elevada complexidade e dimensão.

Com sedes em São Paulo e Lisboa, a SEVEN é uma Software 
House totalmente focada em transações interbancárias e 
meios de pagamento, criada para entregar soluções completas 
para suas operações financeiras.

Com segurança e agilidade somos capazes de customizar suas 
operações em prazos agressivos de implantação.  

Tudo em conformidade com PCI (Payment Card Industry) e com 
a norma 3DSv2.



Atuação 
Internacional

Angola

Argélia

Estados Unidos

Malta

Moçambique

Nigéria

Polônia

Portugal

Timor Leste

Presente em cinco Continentes 



Produto 
Wallet Seven

Um ecossistema financeiro com tecnologia 
de ponta que permite escalabilidade
ilimitada. 



Suporte multiplataforma: 

iOS;
Android;
Web Browser; 
USSD (keypad phone).

Segurança:

Biometria de Voz;
Autenticação de dois fatores; 
Inteligência Artificial.

ZERO Chargeback



Principais 
funcionalidades 
de usuários 

PAGAMENTO DE CONTAS:

Pague sua conta do supermercado, do estacionamento, da escola das 
crianças ou até mesmo sua conta de luz.  

RECARGA:

Faça a recarga de créditos de seu ceular, ou qualquer outro serviço pré-pago 
através de seus créditos LYNK.

TRANSFERÊNCIA DE FUNDO:

Transfere dinheiro e faz pagamentos a terceiros; independente se estão ou não 
no sistema , se possuem ou não conta bancária, ou qual o tipo de celular utilizado. 

SISTEMAS PARA O COMÉRCIO:

Registra o comerciante na nossa plataforma e provê acesso ao gerencia- 
mento de inventário, contabilidade e serviços instantâneos de pagamento.

PROGRAMAS DE FIDELIDADE:

Faça compras dentro de nossa plataforma. Ganhe pontos. Receba 
recompensas!



Benefícios 
para os usuários  

Relatórios
Personalizados

Programas de
Fidelidade

Cartão de
Débito

Saques em Caixas 
Eletrônicos com 

NFC/QR

Segurança

Comunicações

Sistemas de
Avaliação



Fluxo de 
Pagamento da 
Wallet Seven 

O usuário cria a wallet com o KYC no website do 
comerciante.  Isto inclui captura de biometria de voz, 
como o elemento de indenficação do usuário. 

O usuário então transfere o pagamento para dentro da 
wallet usando autenticação biométrica que autoriza a 
transferência de fundos.

O usuário em seguida faz a compra no webiste, e no 
checkout autoriza o pagamento ao comerciante, 
novamente, usando biometria de verificação. 

Em todos os passos, o pagamento é verificado, e os dados do usuário são 
mantidos seguros.   O comerciante, que também é parte do ecosistema, só 
receberá o pagamento quando o produto for recebido pelo usuário. 

Os pagamentos são 
efetuados com máxima 
agilidade, segurança e 
chargeback ZERO



CONTADORES

CLIENTES

USUÁRIO FINAL

REPASSE



Uma empresa inovadora que, através de soluções 
inteligentes e integradoras para o controle de 
recebíveis de vendas com cartões, busca auxiliar 
cada cliente a atingir maior nível de produtividade 
e total controle sobre os resultados do seu 
negócio.

A Concitex possui o know-how necessário para 
elevar a conciliação de cartões a um novo 
patamar, trazendo cada vez mais tranquilidade, 
transparência e rentabilidade a pequenos, médios 
e grandes empresários de todos os segmentos 
do varejo no Brasil.   



Benefícios
Concitex

CENTRALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES:

Reúna todas as informações da sua empresa e acompanhe toda a sua rotina 
financeira em um só lugar.  

DIMINUIÇÃO DE ERROS E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE:

Com as nossas soluções, sua empresa diminui os índices de erros e detém 
total controle financeiro diante dos recebíveis, aumentando a produtividade 
do seu negócio.  

CONFERÊNCIA DE TAXAS E SERVIÇOS:

Não fique mais no prejuízo! O nosso sistema confere, de maneira rápida e 
segura, todas as taxas a cada venda finalizada em cartão.  

CONTROLE DE CHARGBANK:

Monitore estornos e fraudes. Tenha total controle para contestar a tempo 
quando a sua empresa for prejudicada.   



Mais
Benefícios
Concitex

CONTROLE DE FRAUDES: 

Proteja seu negócio das fraudes mais presentes no ponto de venda com os 
nossos alertas.  

GERAÇÃO DE RELATÓRIOS:

Gere relatórios específicos e personalizáveis de acordo com suas necessida- 
des. No caso de contestações de cobranças indevidas, os relatórios permitem 
você contestar essas cobranças mostrando de maneira clara onde ocorreu o 
erro, permitindo solicitar com segurança o ressarcimento do valor perdido.

INTEGRAÇÃO COM ERP’S:

Trabalhamos integrados com os principais sistemas de gestão do mercado, 
facilitando o processo de conciliação e diminuindo a chance de erros. 

CONTROLE DE INFORMAÇÕES: 

Saiba quanto seu negócio tem a receber e concilie o que já foi recebido de 
maneira prática, inteligente e eficiente com a Concitex.



Eliminamos perdas financeiras, erros e fraudes nas vendas 

com cartões de crédito e/ou débito. 

SEGURANÇA NA GESTÃO

Uma vez que você tem as informações 
estratégicas, você tem segurança na 
gestão para tomada de decisões. 

VENDAS COM CARTÃO 

Estamos conectados com as maiores 
adquirentes do Brasil que atualizam 
nossa plataforma automaticamente. 

Controle e Tranquilidade para Planejar



A�nity Cass



Seven e Concitex se uniram e formaram o Affinity 
Cass, projeto criado em parceria com o Sescap CE, 
desenvolvendo uma solução para o mercado em 
geral.  

Essa ferramenta busca implementar soluções 
sólidas e inteligentes que facilitam o planejamento 
e a execução das suas atividades, otimizando a 
relação de processos e questões burocráticas do 
setor contábil, além de facilitar a prospecção de 
novos clientes. 



Automação 
Comercial - TEF 
(Transferência 
Eletrônica de Fundos) 

BENEFÍCIOS DA FERRAMENTA:  

Recebe os principais cartões de crédito e débito do 
mercado;  

Realiza consultas e oferece serviços de 
correspondente bancário;  

Atende às legislações estaduais e federais;  

Mais agilidade no caixa;  

Transações eletrônicas rápidas e eficientes;  

Prevenção contra fraudes no seu caixa;  

Facilidade na instalação, necessitando apenas de um 
ponto de acesso à internet;  

Total Integração com o sistema CONCITEX. 



A�nity Cass

Mais clareza, rapidez e economia a cada operação. 

CONCITEX

SEVEN

REDE

Split Boleto, cartão 
e conta digital

TEF

Clientes

Contadores



Nossos Combos
de Serviços

TEF + Concitex + Rede

R$ 150,00 por CNPJ 

Pacote Prata

TEF + Concitex + Outros Adquirentes

R$ 200,00 por CNPJ 

Pacote Bronze



Condições Comerciais*

R$ 100,00 de agenciamento sobre a 1ª fatura por CNPJ 
+ 5% recorrente a partir da 2ª fatura.

Pacote Bronze

R$ 100,00 de agenciamento sobre a 1ª fatura por CNPJ 
+ 5% recorrente a partir da 2ª fatura.

Bônus: 
Caso o cliente tenha o Pacote Bronze e queria alterar para o Pacote Prata
com a adquirente Rede o contador receberá 50,00 de bonificação por CNPJ.

*Essas condições comerciais podem sofrer alteração se ocorrer mudança nas condições comerciais factuadas.

Pacote Prata

Serão pagas somente as condições de AGENCIAMENTOS, 
não será pago o PERCENTUAL de 5% RECORRENTE 
MENSAL, nem o BONUS para mudança dos COMBOS

Pacote Bronze

Serão pagas somente as condições de AGENCIAMENTOS, 
não será pago o PERCENTUAL de 5% RECORRENTE 
MENSAL, nem o BONUS para mudança dos COMBOS

Pacote Prata

Contadores Não AssociadosContadores Associados



Vantagens
REDE

PLATAFORMA “PREÇO ONLINE”

Garanta propostas rápidas, agressivas e valores ainda mais atrativos sem a 
necessidade de contactar o executivo do cliente. 

TAXAS ADMINISTRATIVAS E DE ANTECIPAÇÃO DIFERENCIADAS

MODALIDADE FLEX

Receba suas vendas a crédito rotativo em 2 dias e sem taxa de antecipação

ISENÇÃO DO ALUGUEL DE MAQUINETAS POR ATÉ 12 MESES

ATENDIMENTO DIFERENCIADO AO CLIENTE



APOIOPARCEIROS

A�nity Cass


