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Niterói, 18 de setembro de 2018

Cartão Pré-Pago LANCHE ELECTRON - IUUPI
Sistema permite controle de gastos e acompanhamento do consumo on-line

Para oferecer ainda mais conforto aos alunos, responsáveis e funcionários, a Cantina do Centrinho
disponibiliza o IUUPI - Pagamento Inteligente, que migrou sua patente anterior denominada Lanche
Electron. Trata-se de um sistema pré-pago para o consumo no colégio.
O uso do sistema de pagamento inteligente permite ao responsável, entre outras funções, o controle
de gasto diário, acompanhamento de consumo por extrato, cargas e recargas on-line (com quaisquer
valores), tudo diretamente no site do IUUPI (https://www.iuupi.com.br). Há ainda um vídeo explicativo
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=npfG8j9OtwQ.
Com o uso desse sistema todos os usuários deixarão de circular diariamente com dinheiro para a
alimentação, gerando mais conforto e segurança. Mas para isso, todos deverão ser cadastrados como
usuários (alunos ou funcionários) do sistema.
Para poder utilizar o sistema IUUPI, deverá ser cadastrada uma CONTA CLIENTE no site da
empresa, onde poderão ser esclarecidos maiores detalhes.
Informamos que a empresa entrou em contato conosco, pois a antiga plataforma denominada Lanche
Electron não mais estará atendendo, pelo que todos dados foram exportados para a plataforma
IUUPI, gerenciada pela mesma equipe anterior.
As funcionárias da Cantina/Refeitório, Aline Mendes e Patricia Rezende, poderão sanar quaisquer
dúvidas relativas aos débitos de meses anteriores, podendo o responsável que o desejar, agendar
conversa com as mesmas.
Nos colocamos a disposição para sanarmos quaisquer dúvidas.
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