
GESTÃO DE 
BOLETOS

revolucione a forma de cobrar e receber
gerenciando seus pagamentos online



O termo “Sucesso do Cliente” sempre foi prioridade na INFOQUALY e a constante evolução digital aumentou 

nossa responsabilidade em buscar novas ferramentas e soluções para nossos clientes.

Assim, criamos uma plataforma online – PlayHub – para gestão de boletos e pagamentos, explorando as 

tecnologias da computação na nuvem, dispositivos móveis, redes sociais e análise de dados. 

Uma nova ferramenta INFOQUALY gerida por nossa equipe de especialistas em Database Marketing, 

Marketing Digital, Tecnologia, e agora Gestão e Emissão de Cobranças.
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VOCÊ AINDA VIVE NO PASSADO?

X faz emissões de boletos um-a-um?

X os boletos são impressos, gerando gastos e na 

contramão da sustentabilidade?

X seu funcionário se sente sobrecarregado com a gestão 

manual dos boletos, além do medo de errar?

X e o envio ainda é feito via Correios, gerando gastos 

desnecessários?
• fazer a gestão dos seus boletos nunca

foi tão fácil

• boletos entregues em segundos

• você nunca mais perderá tempo e dinheiro

conferindo os pagamentos de  seus clientes
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BOLETOS E CARNÊS

• É possível emitir boletos bancários, gerar carnês e enviá-los via 
e-mail e/ou SMS

CARTÃO DE CRÉDITO

• Cobrança diretamente no cartão de crédito do seu cliente

RÉGUA DE COBRANÇA E NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL E SMS

• Envio de alertas automáticos para os seus clientes antes e 
depois do vencimento
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ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

• Receba suas cobranças de cartão de crédito antes do vencimento

ROBÔ DE COBRANÇA

• Envie SMS, e.mail marketing, robô de voz para os seus

clientes, notificando cobranças vencidas

GESTÃO FACILITADA

• Gerencie suas cobranças de forma simples, rápida e fácil

através do seu celular

SPLIT DE PAGAMENTO

• Receba os seus pagamentos em mais de uma conta

BOLETO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE

• Emita o seu boleto e automaticamente ele estará registrado e 

pronto para ser enviado aos seus clientes

SAC

• Uma equipe de especialistas pronta para lhe atender
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MENSALIDADE ZERO

• Pague apenas por boletos pagos

• Reduza seus custos

• Não cobramos nenhum tipo de mensalidade

• Emita quantas cobranças precisar

FACILIDADE

• Emissão de boletos de forma simples e rápida

• Solução de emissão de cobrança foi pensada para otimizar tempo 

e dinheiro

• Cobranças individuais e em lote
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WEB E MOBILE | COBRANÇAS PELO CELULAR

• Utilize seu celular para emissão da cobrança, com a mesma facilidade

que o computador oferece

WHITELABEL | FLEXÍVEL E CUSTOMIZÁVEL

• Uso da sua própria identidade visual no painel e nas

faturas emitidas

COBRANÇAS EM LOTE | EMISSÃO MASSIFICADA

• Para otimizar ainda mais seu tempo , importe sua base de 

clientes para o sistema INFOQUALY e emita as cobranças para 

todos de uma única vez
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SEM LIMITES PARA EMISSÃO DE COBRANÇA

• Envie quantas cobranças quiser. A Taxa é cobrada
apenas pelas faturas pagas

GERENCIE O SEU TIME
• Crie operadores para a emissão dos boletos,

deixe visível no painel apenas o que o seu operador

precisa utilizar

COBRE POR SMS

• Deixe mais simples a negociação com seus
clientes, enviando o código de barras por SMS
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SITE | infoqualy.com.br 

TELEFONE | 11. 4063-0901

EMAIL | negocios@infoqualy.net.br


