Indiába viszi a Cellum a megoldását
A világ második legnépesebb országában az M-Snap vállalattal
közösen vezetik be a mobilfizetési szolgáltatást
Washington D.C. / Újdelhi, 2016. október 25. – Európa egyik vezető mobiltárca-szolgáltatója, a Cellum
vegyesvállalat alapításáról írt alá megállapodást az indiai M-Snap technológiai vállalattal, amely
mobiltranzakciós szolgáltatásokat nyújt majd az országban. Az aláírást a Cellum Csoport
vezérigazgatója, Dr. Kóka János jelentette be a washingtoni IFC Fintech CEO Summit konferencián.
A megoldás, ami PAYSNAP név alatt kerül bevezetésre, kereskedők és végfelhasználók számára nyújt majd
egy nyílt és más rendszerekkel együttműködni képes platformot, aminek segítségével különböző
csatornákon – így mobiltelefonon és interneten keresztül – lehet gyorsan, egyszerűen és biztonságosan
tranzakciókat végrehajtani. A megoldás különböző fizetőeszközökkel, például betéti és hitelkártyákkal,
valamint az indiai nemzeti fizetési rendszerrel (UPI) is használható. Az Androidon és iOS-en elérhető
felhasználói alkalmazás segítségével telefonegyenleget lehet majd feltölteni, számlákat befizetni, pénzt és
ajándékkártyákat küldeni más felhasználóknak, valamint vásárolni lehet boltokban, interneten, vagy akár
az utcán sétálva.
A megoldás alapja a Cellum Mobile Next, a magyar cég biztonságos tranzakciós platformja, ami már
számos európai és ázsiai piacon üzemel. A technológia megfelel PCI DSS 3 biztonsági standard
követelményeinek; a fizetőeszközök adatait egy egyedülálló titkosítási eljárás védi, aminek köszönhetően
egy évtizednyi éles üzem után sem történt a rendszerben visszaélés.
Az M-Snap egy szoftverfejlesztői csomagot és technikai támogatást nyújt majd a kereskedőknek, akik így
gyorsan és egyszerűen csatlakozhatnak a szolgáltatáshoz és vezethetnek be digitális fizetést. A cég
továbbá egy kereskedői alkalmazást is fejleszt, amely segítségével a csatlakozott partnerek célzott
hirdetéseket és ajánlatokat küldhetnek a felhasználóknak. Az M-Snap a Cellum kizárólagos partnere lesz
Indiában.
A vegyesvállalat célja országosan legalább 50 millió felhasználó elérése öt éven belül. A már létező
mobilfizetési szolgáltatásain kívül a Cellum szeretné a MasterCard megoldásait, például a MasterPasst és a
SIM-független érintésmentes fizetést is elindítani Indiában.
„A Cellum robusztus, rugalmas és banki szintű biztonságot kínáló technológiájának segítségével a
PAYSNAP átrajzolhatja a digitális fizetés térképét Indiában. Fontos társként tekintünk rájuk céljaink
eléréséhez.” – mondta Sunil Gadhoke, az M-Snap ügyvezető igazgatója. „Nagy bizalommal és lelkesedéssel
vágunk bele ebbe a együttműködésbe. A Cellum kiváló partner egy új stratégia kialakításában a jelenleg
alulkiszolgált indiai tranzakciós piac számára” – tette hozzá.
„India a világ második legnépesebb országa, a lakosság közel fele 25 év alatti. Másfelől egyben ez a világ
második legnagyobb okostelefonos piaca is. Páratlan lehetőségünk van digitális tranzakciós
szolgáltatásokkal belépni egy olyan gazdaságba, ahol még mindig alulfejlett a bankszektor és a készpénz
dominál.” – mondta el a Cellum vezérigazgatója, Dr. Kóka János. „Az M-Snap jövőképe egy olyan országos
mobiltranzakciós platform felállítása, ami javítja a lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését,
és rendkívül büszkék vagyunk, hogy ehhez minket választottak partnerül.” – tette hozzá.
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A Cellumról
A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az okostelefonon keresztül
történő vásárlásokat egyszerűvé és biztonságossá teszik. A cégcsoport banki biztonsági szintű
megoldásai a mobilkereskedelem minden területét lefedik, beleértve a vásárlást és a fizetést,
valamint az érintésmentes (NFC) technológiákat. A Cellum Csoport PCI DSS 3.1 Level 1 megfelelési
tanúsítvánnyal rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként szerzett meg,
így megfelel a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok legfontosabb biztonsági szabványának.
A Cellum által üzemeltetett rendszer közel kétmillió biztonságos tranzakciót kezel havonta. A cég
számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint a MasterCard, az OTP Bank, az
Erste Bank, a Magyar Telekom, a Telenor, a Vodafone, a Fastacash, a MyPay, a PaysBuy, a Kalixa és a
Credorax. A Cellum ügyfele Indonézia elsőszámú telefongyártója, az Evercoss is: 2016 végére a gyártó
évi 5 millió telefonkészülékére kerül előtelepítve a Cellum mobiltárcája.
A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben, több
leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is.
Honlap: www.cellum.com

Twitter: @cellum_group

Az M-Snapről
Az M-Snap EasyPay Private Limited egy úttörő az indiai mobilfizetési és -kereskedelmi szektorban.
Kínálatában sokféle szolgáltatás található, így például digitális fizetéssel integrált kuponkezelés,
célzott hirdetések, valamint adatbányászati és analitikai megoldások. A vállalat biztonságos és
hatékony tranzakciós megoldásokkal teremt értéket ügyfelei számára. A cég a nagyvárosoktól a
legtávolabbi kistelepülésekig hasznos termékeket és szolgáltatásokat nyújt, javítva a lakosság
hozzáférését a pénzügyi szolgáltatásokhoz. Az M-Snap célja, hogy több millió kereskedőt és
felhasználót bekapcsoljon a digitális gazdaságba. A cég PAYSNAP megoldását használva a kereskedők
gyorsan és egyszerűen fogadhatnak el készpénzmentes fizetést.
Legyen szó egyenlegfeltöltésről, digitális tartalom vásárlásáról, számlabefizetésről, azonnali
pénzküldésről, online vásárlásról vagy virtuális kártyákról, a felhasználók PAYSNAP segítségével
bármelyik ügyet elintézhetik – gyorsan, biztonságosan, egyszerűen. Az egyszerűség, hozzáférhetőség
és könnyű használhatóság szempontjait szem előtt tartva, az M-Snap csapata időt nem kímélve tervez
meg minden új funkciót, odafigyelve a legapróbb részletekre – hogy valami olyat készítsen, amit az
indiaiak szívesen használnak nap mint nap.
paysnap.in
Bővebb információért lépjen velünk kapcsolatba!
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