The safer way to pay

A Cellum meghívást kapott a Ford
alkalmazásfejlesztői versenyére
A cég a mobilfizetés autós alkalmazására koncentrál majd a
dublini SYNC AppLink eseményen
Budapest, 2015. október 22. – Európa egyik vezető mobiltárca-szolgáltatója, a
Cellum meghívást kapott a Ford által rendezett SYNC AppLink fejlesztői verseny
európai fordulójára. A megmérettetésen a gépkocsigyártó hangvezérelt autós
rendszerére fejlesztenek majd alkalmazásokat a résztvevők.
A 24 órán át tartó versenyt november elején rendezik meg Dublinban a Web Summit
konferencia keretében, és több mint húszezer résztvevőre számítanak száznál is több
országból. A rendezvény célja, hogy a versenyzők új iOS és Android alkalmazásokat
fejlesszenek a Ford okosautó-rendszere szolgáltatásainak felhasználásával. A
nyertesek a pénzjutalom mellett lehetőséget kapnak a Forddal való együttműködésre
is, melynek keretében közösen dolgozhatnak új fejlesztéseken. A gyártót az alapító
Henry Ford dédunokája, a cég elnöki pozícióját betöltő ifj. William Clay Ford képviseli
majd.
Bár a versenyig a Cellum titokban tartja nevezésének pontos tárgyát, a cég annyit
elárul, hogy a téma egy, az autósok életét lényegesen megkönnyítő mobilfizetési
megoldás lesz. A Cellum ezen a téren egyébként már bőséges tapasztalatot szerzett,
hiszen mobilparkolási és mobil autópálya-matrica megoldásai a 2000-es évek közepe
óta működnek és rendkívüli népszerűségnek örvendenek Magyarországon.
A SYNC AppLink versenyt korábban már az USA-ban, Ausztráliában, Brazíliában és
Kínában is megrendezték, a rendezvény a hangvezérelt mobilalkalmazások egyre
bővülő körére épít.
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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, a Kalixa és a Credorax.
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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