seniorcard.ro

Investim tehnologie în binele oamenilor și al comunităților.

Senior Card

este un serviciu digital care crează și
administrează legătura dintre comercianți și pensionari, posesori ai unui
cont de utilizator.
Prin utilizarea serviciului, pensionarii pot bene icia de reduceri de preț și
avantaje special create pentru aceștia. De asemenea, comercianții își pot
creea și consolida o nișă de clienți a iliați irmei sau brand-ului respectiv.
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Senior Card este un proiect inițiat de Grupul de Educație și Acțiune
pentru Cetățenie (GEAC) în par eneriat cu Studio Botez Ltd.(companie
de produs digital so ware din Marea Britanie).

01 Mecanismul de funcționare al programului Senior Card
Senior Card are la bază o aplicație centrală de tip cloud care facilitează și
administrează legătura dintre comerciant și pensionar.
Ambele entități vor i înregistrate în sistem, alocându-se datele de access corespunzatoare, după cum urmează:

- Număr de cont unic (ID) - generat automat de către aplicația centrală;
- Parolă (password) - minim 8 caractere (litere, cifre, simboluri, etc.) care poate i aleasă si administrată de către utilizatorul
contului.

Senior Card este distribuit sub formă de tag NFC împreună cu aplicația smar phone
pentru Android și Apple.
Senior Card va i conectat la aplicația centrală prin intermediul unei aplicații smar phone speci ice, distribuită gratuit prin App
Store si Google Play. Aplicația smar phone va cuprinde 2 module principale după cum urmează:
1. Modulul Comerciant - destinat utilizării de către entitățile comerciale înregistrate în programul Senior Card.
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2. Modulul Client - destinat utilizării de către pensionarii înregistrați în programul Senior Card;

O soluție de creștere a securității inanciare

recompensare a oamenilor la vârsta de argint

care contribuie la asigurarea unei bătrâneți

pentru munca lor de o viață.

sănătoase și productive.

Reputație

Evoluție

Un program de responsabilizare socială care

O opor unitate de conectare directă cu un

conduce la consolidarea valorii în comunitate a

segment de piață impor ant cu o creștere

entităților par icipante.

rapidă din punct de vedere demogra ic.
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Un program social de valorizare și
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Recunoaștere
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Bucurii pentru pensionari.
Avantaje pentru par icipanți.

02 Inregistrarea în programul Senior Card
Modulul Comerciant (Firmă)

Pasul 1.

Comercianții care intenționează să par icipe în programul

Senior Card vor trebui să opteze prin completarea unui formular disponibil online pe
site-ul seniorcard.ro . Datele vor i validate automat și stocate în aplicația centrală.
Aprobarea contului pentru comerciant se va face în sistem de către o persoană
autorizată în acest sens (de ex: manager-ul programului). Imediat după aprobarea
contului, comerciantul va primi pe adresa de email numărul de cont alocat de sistem cu
validarea datelor de access în programul Senior Card (ID utilizator).

Pasul 2.

Pentru a activa serviciul Senior Card, comercianții vor

trebui sa instaleze aplicația Senior Card distribuita gratuit prin App Store(Apple)
sau Google Play(Android). Odată aplicația instalată pe smar phone, comerciantul va
putea alege opțiunea ‘Comerciant’ și va urma instrucțiunile aplicației. Odată cu
activarea aplicației, comerciantul va putea iniția discount-uri în programul Senior

t

t

f

Card și va putea interacționa cu pensionarii înregistrați în program.

02 Inregistrarea în programul Senior Card
Modulul Client (Pensionar)

Pasul 1.

Pensionarii care sunt selectați în program vor primi un

număr de cont(ID), împreună cu tag-ul NFC aferent și instrucțiunile de folosire.
Modulul Client supor ă următoarele modalități de validare a serviciului Senior Card:
1. Tag NFC * autoadeziv care poate i aplicat pe orice suprafață rigidă;
2. Aplicație smar phone distribuită gratuit prin App Store (Apple) si Google Play
(Android). Această modalitate necesita înregistrare descrisă mai jos.

Pasul 2.

Pentru activarea serviciul Senior Card, clientul va trebui să

instaleze aplicația Senior Card prin intermediul App Store(Apple) sau Google
Play(Android). Odată instalată aplicația pe smar phone, clientul va alege opțiunea
‘Client’ și va urmări instrucțiunile simple ale aplicației. Odată cu activarea serviciului,
clientul va putea folosi telefonul mobil/smar phone în rețeaua comercianților
par icipanți în programul Senior Card. In cazul în care clientul nu poseda un
smar phone, va folosi tag-ul NFC.
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*NFC - Near-Field Communication | **QR Code - Quick Response Code

03 Relația Comerciant - Client în programul Senior Card
Relația dintre comerciant și client se realizează și se administrează prin intermediul unei aplicații cloud centrale și
este facilitată prin aplicația pentru smar phone Senior Card distribuita gratuit pentru platformele Android si Apple.
Smartphone (Client) +
Smartphone (Comerciant)

Clientul prezintă eticheta NFC la cumpărarea unui produs sau
serviciu participant în programul Senior Card. Eticheta este
citită de către comerciant prin intermediul aplicației
smartphone Senior Card , disponibilă gratuit pentru
tehnologiile Android și Apple.

Clientul prezintă smartphone-ul cu aplicația Senior Card la
cumpărarea unui produs sau serviciu participant în programul
Senior Card. Aplicația (modul Client) este citită/scanată de
către comerciant prin intermediul aplicației smartphone
Senior Card (modul Comerciant).
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Tag NFC (Client) +
Smartphone (Comerciant)

Grupul de Educație și acțiune pentru Cetățenie
Persoană de contact: Radu Meiroșu
E-mail: contact@geac.ro
Tel. 0773.723.424

