Com mais de 40 anos de mercado,
a Tega é uma empresa que atua
no ramo de desenvolvimento,
treinamento e suporte em softwares
industriais. O WVetro é um software
especialista na área de vidraçarias
e serralherias.

O PIX QUE
TRANSFORMA!
Com o alto custo transacional e dias de compensação dos boletos,
a Tega viu a possibilidade de embarcar na onda do Pix para automatizar
os processos. Dentro da sua estrutura, o Pix cobrança entrou para
trazer a liquidação imediata dos valores, além de redução de custos
aos seus clientes. Existe também uma conciliação do ERP que auxilia
no recebimento de dados transacionais de forma imediata.

EFICÁCIA PARA
O ECOSSISTEMA
Para entregar mais benefícios

Esses diferenciais contribuem

aos seus clientes, a W.Vetro

com o aumento da fidelização

resolveu lançar o Pix Boleto em

da base de clientes

sua plataforma. Com essa solução,

e prestadores de serviço,

o prestador de serviços recebe

devido às condições mais

de seu cliente imediatamente,

atrativas que serão ofertadas,

elimina as funções manuais

gerando economia e ganho

de baixa de título e conciliação

de receitas

e já poderá utilizar o montante.

Pix para PDV Matera.
Todas essas melhorias se tornaram realidade
com o Pix para PDV Matera. A principal
finalidade da solução é disponibilizar um Pix
Nativo, onde o parceiro tem total autonomia
para flexibilizar as taxas, possibilitando
a oferta de valores mais atrativos para
seus clientes.

Destaque no mercado
e possibilidade
de evolução
Cerca de 40 dias após a integração a solução já estava conquistando prestadores
de serviço. O W.Vetro chamou atenção para a quantidade de adesões. Em 2021
foram R$ 22 bilhões calculados e uma média de 12 orçamentos por minuto,
conquistando o posto de software mais utilizado no setor de Serralherias
e Vidraçarias. Desde seu lançamento, em 2012, segue na vanguarda, trazendo
maior controle e qualidade de vida para seus clientes.
A Tega demonstra empolgação e enxerga inúmeras possibilidades de ampliar
a oferta de serviços financeiros a médio prazo através da solução completa
de Banking As a Service da Matera.

A WVetro escolheu a Matera para auxiliar na construção de sua
plataforma boleto Pix. De forma transparente e em poucos cliques,
os boletos são emitidos e liquidados automaticamente sem intervenção
do usuário, o dinheiro fica disponível no ato e já pode ser utilizado
pelo cliente. Atualmente, 70% dos boletos já são via Pix e, em apenas
dois meses no ar, mais de 3100 boletos Pix foram emitidos.

Desde o início do projeto me surpreendi com a organização e celeridade no
tratamento com a Matera. Além de todo o suporte e facilidade de informações
na implantação do Pix, o relacionamento com a Matera abriu nossa visão
para várias possibilidades à nossa frente. Já estamos elaborando os próximos
projetos, tendo a Matera como nossa parceira certa!
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Transforme agora o seu negócio
com as soluções Matera.
Contate nossos consultores pelo e-mail
contato@matera.com e evolua já!

