The safer way to pay

Nemzetközi piacra viszi a mobilparkolást a Cellum
Budapest, 2015. augusztus 17. – Magyarország után külföldön is beszáll a mobilparkolásba
a Cellum: közel tízéves piaci tapasztalatát és tudását felhasználva sikeresen szerepelt a
szófiai mobilparkolás modernizálására kiírt tenderen, így újabb európai országban vezeti
be parkolással összekapcsolt mobilfizetési szolgáltatásait.
Az „Innovative Parking Solutions 2014” elnevezésű konzorcium tagjai – a Cellum csoporthoz
tartozó Cellum Global Zrt., a Cellum Bulgaria AD és az MPP Zrt., illetve az Infosystems
International EOOD és a Citizen Society Group AD – a napokban írtak alá Szófiában egy 4
évre szóló szerződést, mely a hazai parkolórendszerhez hasonló, SMS-alapú szolgáltatás
kialakítására vonatkozik. A konzorcium tagjaként a Cellum a Magyarországot mára teljesen
lefedő mobilparkolási rendszer üzemeltetése során szerzett tapasztalatait és tudását adja,
valamint a technikai támogatást is a fejlesztőcég nyújtja a projekt számára.
„Magyarországon ma évi 20 millió mobilfizetési tranzakciót számolunk el, ennek nagy
többsége parkolás. Nincs szükség parkolóautomatákra, aprópénzre, a telefon pedig ott lapul
a zsebünkben. Európa után Ázsia felé vesszük az irányt, hogy a tízmilliós Magyarországon
bevált technológiát tízmilliós kelet-ázsiai nagyvárosokban is bevezethessük.” – mondta Kóka
János, a Cellum Global Zrt. elnök-vezérigazgatója.
A projekt részeként a jövőben a parkolásért a Cellum Mobile Nextre épülő mobilapplikáción
keresztül, bankkártyával is lehet majd fizetni.

A Cellumról
A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az
okostelefonon keresztül történő vásárlásokat egyszerűbbé, és biztonságossá tették. 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 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 az
OTP Bank, az Erste Bank, az FHB Bank, a MasterCard, a Magyar Telekom, a Telenor, a
PaysBuy, az Evercoss és a Kalixa.
A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett
2011-ben, több leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is.
www.cellum.com
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