SAJTÓKÖZLEMÉNY
Adományozás, gyors bevásárlás és taxiszámla fizetés mobiltelefonnal
A Cellumnál a vásárláshoz nem kell bolt, a bankkártyás fizetéshez nem kell POS-terminál
Siófok, 2012. május 24. – Civil szervezeteknek küldhetünk biztonságosan és egyszerűen
adományt; készpénz és bankkártya használata nélkül, mobillal is fizethetünk a taxiban; és
akár egy plakáton lévő termék QR-kódját lefotózva, munkába menet bevásárolhatunk a
Cellum mobilfizetési alkalmazásának legújabb verziójával. A szolgáltatást a „SIA-Central
Europe mobilfizetés, e-kereskedelem” konferencián, pénteken mutatják be a szakmai
közönségnek.
A Cellum-csoport fejlesztésében, a T-Mobile, a Telenor, az FHB, a MasterCard és a Cellum
összefogásával tavaly ősszel indult Magyarországon a MasterCard Mobile szolgáltatás. A Cellum
„távoli mobil-fizetési rendszere” úgy változtatja a mobiltelefont virtuális pénztárcává, hogy a
bankkártyával rendelkező ügyfelek nemcsak gyorsan és egyszerűen, hanem maximális biztonság
mellett fizethetnek a készülékükkel. Eddig több mint húszezren töltötték le az alkalmazást, amely
eddig mobil egyenlegfeltöltést, postai csekkbefizetést, elektronikus vásárlást tett lehetővé. A Cellum
siófoki kutatás-fejlesztési részlegénél az elmúlt félévben folyamatosan dolgoztak azokon a további
innovatív megoldásokon, amelyek teljesen új funkciókkal egészítik ki a szolgáltatást.
A jelentősen kibővült új alkalmazást május 25-én, a „SIA–Central Europe mobilfizetés, ekereskedelem” konferencián mutatják be a szakmai közönségnek. A legfontosabb újdonságok a
következők:
 QR kód alapú adományozás – Egyszerűen és biztonságosan küldhetünk adományokat civil
szervezetek, társadalmi célú programok számára. Nem kell hosszú számlaszámokat leírni,
elég egy plakáton vagy újságban elhelyezett QR-kódot lefényképezni, megjelölni az
adomány mértékét, és a szervezet már meg is kapta a felajánlást. Így biztosítható, hogy a
pénzünk valóban oda kerül, ahová szántuk. A rendszerhez eddig a Magyar Vöröskereszt és
a Magyar Baptista Szeretetszolgálat csatlakozott. Az első mobilos felajánlást Kóka János, a
Cellum elnök-vezérigazgatója küldi el a szervezeteknek a SIA-CE konferenciáján.
 QR kód alapú taxis fizetés – Készpénz használata nélkül biztonságosan fizethetünk a
taxiban. Ehhez a taxisnak sem kell kártyaolvasó terminált beszereznie, ami eddig hátráltatta
a bankkártyás fizetés elterjedését. Az utas lefényképezi a taxiba kiragasztott QR-kódot,
bebillentyűzi az viteldíjat, és a pénz azonnal megjelenik a sofőr számláján, aki erről SMSértesítést kap. A szolgáltatás elsőként a Rádió Taxinál lesz elérhető.
 Új generációs QR kód alapú vásárlási lehetőségek – A Cellum elsőként a G’Roby online
élelmiszeráruházzal együttműködve vezeti be a mobilvásárlás szolgáltatást. Az alkalmazás
felhasználója akár egy buszmegállóban elhelyezett plakátról lefényképezi a kereskedő által
kínált termékek QR-kódját, a kiválasztott termékekből virtuális kosarat állít össze, bejelöli a
házhoz szállítás módját és időpontját, majd kifizeti a számlát. Így akár munkába menet
bevásárolhatunk a mobilunkkal, és a csomagot délutánra ki is szállítják.
Az egyes alkalmazások a mai naptól elérhetőek, a partnerszervezetek a következő hetekben teszik
elérhetővé saját szolgáltatásaik, karitatív vállalásaik vagy termékeik listáját. A MasterCard Mobile
szolgáltatás letölthető iPhone, Android és Windows Mobile platformokra is.

###

Cellum: Magyarország vezető, biztonságos mobilfizetési megoldásokat fejlesztő cégcsoportja. A
gyorsan növekvő technológiai vállalatcsoport 2000-ben jött létre, és szorosan együttműködik olyan
partnerekkel, mint a MasterCard, a Magyar Telekom csoport, a Telenor, a Vodafone és az FHB Bank. A
Cellum banki biztonsági szintű fejlesztései az m-commerce minden területét lefedik, beleértve a mobil
vásárlást, a mobil fizetési és az érintkezésmentes NFC technológiákat. A cég üzemeltető csapata ma
több mint havi egymillió biztonságos mobil tranzakciót kezel Magyarországon. A Cellum mobilfizetési
alkalmazását, a MasterCard Mobile-t eddig több mint 20 ezer ügyfél töltötte le Android, iPhone, vagy
Windows telefonjára. A cégcsoport 2010-ben kezdte meg nemzetközi terjeszkedését a térségben,
leányvállalatot hozott létre Bulgáriában és tárgyalásokat folytat további partnerekkel. A Cellum-csoport
a közelmúltban megszerezte a PCI DSS biztonsági megfelelési tanúsítványt. Ezzel a régió mobil
fizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként felel meg a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok
legfontosabb biztonsági szabványának. http://www.cellum.com/

SIA-Central Europe konferencia az innovatív fizetési megoldásokról: “A jövő itt van: Mobil fizetés,
E-kereskedelem, NFC és még több…” Témák: mobilfizetés; e-kereskedelem és e-fizetési megoldások;
piaci körkép Magyarországon és a közép-európai régióban. Az előadások nyelve angol,
szinkrontolmácsolás biztosított. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. http://www.sia-

ce.eu/hu/program+1.html
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