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A Cellum biztonságos wallet platformja támogatja az új indonéz 

e-money rendszer, a LinkAja kialakítását 
 

Barcelona, Mobile World Congress – 2019. február 28. –  A Cellum egyik befektetőjét, a Telkom 

Indonesia-t választották az egységes indonéz állami e-money rendszer, a LinkAja felépítésére, 

mely a Cellummal szoros együttműködésben valósulhat meg – jelentette be Kóka János, a Cellum 

Global vezérigazgatója a barcelonai Mobile World Congress-en. 

A Telkom célja, hogy kihasználva az állami vállalatok együttműködését az elektronikus pénzügyi 

szolgáltatások területén, további új funkciókat vezessen be a LinkAja rendszer részeként. 

Az új fizetési funkciókat és szolgáltatásokat a Cellum saját fejlesztő (SDK) és tranzakciós 

rendszerének felhasználásával tervezik kialakítani. Ennek segítségével a Tcash/Linkaja elektronikus 

pénz feltöltési funkcióin túlmenően a felhasználok számára további pénzügyi szolgáltatások válnak 

elérhetővé, pl. a biztonságos kártya adat tárolás, gyors és egyszerű kereskedői integráció, 

jogosultságkezelés és olyan értéknövelt szolgáltatások, mint a hűségkártyák és vásárlói kuponok 

kezelése.  

A teljes országot behálózó digitális fizetési rendszer előkészítéseként a Cellum platformja, a Cellum 

Mobile Next környezet összes funkciójával telepítésre került Jakartában. Ezzel a PCI-DSS 3.2 

szabványnak megfelelő digitális pénztárca funkciók akár már most elérhetők. A rendszer képes 

kezelni bármilyen bankkártyás, elektronikus pénzben végrehajtott, hűségkártya számlával és 

bankszámlákkal kapcsolatos tranzakciókat – mindez maximális biztonság mellett. 

A Telkom Indonesia érintett leányvállalatai (a Finnet és Metranet) és a Cellum szakértőinek kiváló 

együttműködése megteremtette a lehetőségét annak, hogy a szükséges integrációval a LinkAja 

rendszer technikai szempontból azonnal elindulhasson. A Cellum szakértői támogatják ezt a közös 

erőfeszítést. 

A Digitális Tranzakciós központ keretrendszere készen áll és lehetővé teszi az Indonéz rendszerek 

összekapcsolását és bármely külföldi rendszer csatlakoztatását. 

 

https://www.tcash.id/news/produk-intro-linkaja
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# VÉGE  # 

 

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 3.2 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 több mint 20 millió biztonságos tranzakciót kezel évente. A cég 
számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint a MasterCard, az OTP Bank, az Erste 
Bank, a Magyar Telekom, a Telenor, a PaysBuy, az NF Innova, a Kalixa és a Credorax, valamint az indonéz 
Telkom csoport több leányvállalata. A Cellum ügyfele Indonézia elsőszámú telefongyártója, az Evercoss 
is: a gyártó évi 5 millió telefonkészülékére kerül előtelepítve a Cellum mobiltárcája. A Cellum továbbá 
több hazai és nemzetközi díjjal is büszkélkedhet, így megkapta a Citi Mobile Challenge PwC Díját, a 
Superbrand címet, valamint az IT Business különdíját. 

A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben, több 
leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is. 2015 óta a Cellum APAC székhelye 
Szingapúrban van. 

www.cellum.hu     @cellum_group 

 

http://www.cellum.hu/
http://twitter.com/Cellum_Group

