Welzijn
Sociale Dienst - Easy Card
De Easy Card is een persoonlijke prepaid debetkaart die het OCMW kan opladen en
uitreiken aan een cliënt. Zo is de cliënt zelf in staat om er betalingen mee uit te voeren.

Stappenplan
a
Het OCMW activeert de debetkaart in de
bankapplicatie.
a
De kaartreferenties worden aan het individueel
dossier gekoppeld, via het tabblad “Bankrekeningen”.
a
Het voorstel van de cliënt bevat een voor de Easy
Card gereserveerde betaalwijze.
a
De verdere stappen lopen gelijk met andere betalingen in de toepassing Sociale Dienst, tot en met de
uitbetaling aan de cliënt op de kaart.

Voordelen
a Het bestuur laadt zelf de prepaid debetkaart op via de bankapplicatie.
a De cliënt krijgt een persoonlijke debetkaart. Dat is handig voor doelgroepen die
tijdelijk zelf niet een bankrekening kunnen aanvragen, zoals illegalen en ambtshalve
geschrapten.
a Het bestuur kan via de bankapplicatie ingrijpen op de kaart, deze kaart blokkeren of
een bedrag inhouden.
a De werkwijze van de uitbetalingen is gelijk aan andere betalingen in de module Sociale Dienst.
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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