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KOMUNIKAT PRASOWY 

 

 8 marca 2017 r. 

  

EDENRED WPROWADZA NA RYNEK EUROPEJSKI 

NOWE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 

NALEŻNOŚCIAMI 

 

 

W dniu dzisiejszym Edenred ogłosił uruchomienie w Europie nowego 

rozwiązania w zakresie zarządzania należnościami, które umożliwi 

organizacjom automatyzację wszystkich realizowanych transakcji, a tym 

samym redukcję kosztów. Będąc pierwszą inicjatywą wprowadzoną na rynek 

pod marką Edenred Corporate Payment, nowe rozwiązanie wykorzystuje 

płatności za pomocą wirtualnej karty.  

 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA OPTYMALIZACJI 

ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI 
 

Dla wielu firm zarządzanie należnościami jest skomplikowanym procesem, często 

skutkującym znaczącymi kosztami dla wszystkich stron. W odpowiedzi na to wyzwanie, 

poprzez wprowadzenie nowego rozwiązania, Edenred proponuje zmianę sposobu realizacji 

transakcji pomiędzy firmami a ich dostawcami w Europie. Rozwiązanie to, oferowane pod 

marką Edenred Corporate Payment, ma na celu usprawnienie zarządzania tego rodzaju 

płatnościami poprzez wprowadzenie wirtualnej karty jako nowej metody płatności. 

 

Płatność za pomocą wirtualnych kart skutkuje natychmiastowym wygenerowaniem 

jednorazowego numeru MasterCard, który jest przesyłany bezpośrednio do dostawcy dla 

każdej transakcji. Takie podejście oferuje bezpieczeństwo, szybkość i łatwość identyfikacji, a 

tym samym usprawnia proces uzgadniania sald księgowych. 

 

Rozwiązanie oferowane przez Edenred pozwoli firmom na automatyzację zarządzania 

ich transakcjami i relacjami z dostawcami dzięki unikalnej platformie cyfrowej 

zapewniającej najbardziej odpowiednią metodę płatności (przelew bankowy lub wirtualna 

karta) oraz kontrolę transakcji w czasie rzeczywistym. 

 

Dzięki temu rozwiązaniu Edenred może również zapewnić swoim klientom finansowe 

zachęty do korzystania z wirtualnej karty, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie kosztów 

wewnętrznego zarządzania transakcjami finansowymi. 
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MODERNIZACJA EUROPEJSKIEGO RYNKU ZARZĄDZANIA 

NALEŻNOŚCIAMI 
 

Nowa oferta Edenred bazuje na potencjale jej spółki PrePay Solutions (PPS, w której 70% 

udziałów ma Edenred, a 30% MasterCard), a także platformy do realizacji płatności 

globalVCard firmy CSI, w oparciu o umowę licencyjną. CSI jest wiodącą amerykańską firmą 

z branży płatności B2B specjalizującą się w indywidualnie dopasowanych płatnościach 

wirtualnych. Poprzez integrację platformy globalVCard Edenred wybrał sprawdzone 

rozwiązanie wdrożone przez czołowego gracza rozwijającego rozwiązania w zakresie 

płatności korporacyjnych. Ponadto Edenred będzie miał możliwość wykorzystać swoje silne 

fundamenty w Europie, w szczególności w odniesieniu do sił sprzedaży, kontrahentów i sieci 

akceptantów. 

 

Decyzja Edenred o wejściu na rynek zarządzania należnościami jest w pełni zgodna ze 

strategicznym planem Fast Forward, który w sposób szczególny dotyczy ekspansji firmy na 

nowe ekosystemy, takie jak rynek płatności korporacyjnych. 

 

Bertrand Dumazy, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Edenred, stwierdził: „Nasza decyzja 

o wejściu na rynek zarządzania należnościami opiera się na wiedzy fachowej Edenred, która 

zakłada tworzenie wartości dodanej w ramach ekosystemu transakcji korporacyjnych. Nasze 

porozumienie z CSI pokazuje naszą zdolność do tworzenia partnerstw ukierunkowanych na 

ekspansję na nowe rynki. To nowe rozwiązanie jest naszą pierwszą inicjatywą w branży 

płatności korporacyjnych, która stanowić ma dodatkowy czynnik wzrostu Grupy 

uzupełniający segmenty świadczeń pracowniczych i zarządzania wydatkami służbowymi.” 

 

___ 

 

 

Edenred, który opracował kupon żywieniowy Ticket Restaurant
®
 i jest światowym liderem w dziedzinie przedpłaconych usług 

korporacyjnych, tworzy i dostarcza rozwiązania zwiększające wydajność organizacji oraz siłę nabywczą jej pracowników. 

Rozwiązania te zapewniają wykorzystanie przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem i jednocześnie umożliwiają 

firmom bardziej efektywne zarządzanie w zakresie: 

 Świadczeń pracowniczych (Ticket Restaurant
®
, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers, itp.)  

 Wydatków służbowych (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom, itp.)  

 Programów motywacyjnych i nagród (Ticket Compliments, Ticket Kadéos, itp.)  

Grupa dostarcza także wsparcia instytucjom publicznym w zakresie zarządzania programami społecznymi. 

Firma Edenred jest notowana na paryskiej giełdzie Euronext i prowadzi działalność w 42 krajach zatrudniając niemal 8000 

pracowników i obsługując blisko 750 000 klientów będących firmami lub podmiotami sektora publicznego w ramach sieci 1,4 

miliona akceptantów, dzięki czemu dociera do 43 milionów beneficjentów. W 2016 r. łączna wartość emisji wyniosła blisko 

20 mld euro. 

 

Ticket Restaurant® oraz inne nazwy handlowe produktów i usług Edenred są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 

Edenred SA 

 

Śledź Edenred na Twitterze: www.twitter.com/Edenred 

http://www.twitter.com/Edenred
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KONTAKT 
 

Kontakty z mediami 

 

Anne-Sophie Sibout 

+33 (0)1 74 31 86 11 

anne-sophie.sibout@edenred.com 

 

Jehan O’Mahony 

+33 (0)1 74 31 87 42 

jehan.omahony@edenred.com 

 

 

Relacje inwestorskie 

 

Aurélie Bozza 

+33 (0)1 74 31 84 16 

aurelie.bozza@edenred.com 
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