SAJTÓKÖZLEMÉNY
Technológiai világújdonság az Etyeki Pincefesztiválon
mobiltelefonról feltölthető fizetőkártyát fejlesztett a Cellum és a Cardnet
Etyek, 2012. május 18. – Bort tölteni ugyan nem lehet bele, de vásárlásra és a sorban
állás elkerülésére maradéktalanul alkalmas a Fesztiva kártya és az integrált
mobilfizetési rendszer, amelyet két magyar cég, a Cellum és a Cardnet mutat be a
holnap kezdődő Etyeki Pincefesztiválon. A belépőként és kóstolójegyként is szolgáló
kártyát nem kell pénztáraknál várakozva újra és újra készpénzzel feltölteni: elegendő
egy gombnyomással a mobiltelefonunkon keresztül közvetlenül a bankkártyánkról
tetszőleges összeget küldeni rá. Az új magyar technológiát a tapasztalatok értékelése
után külföldön is értékesíteni kívánják a fejlesztők.
Az elmúlt két év technológiai innovációja volt a magyarországi fesztiválokon, hogy
készpénzforgalom helyett feltölthető NFC-kártyákkal fizethettek a vendégek, követhetővé téve
ezzel a kereskedők forgalmát, gyorsítva a kiszolgálást és megakadályozva a vendégek
esetleges megkárosítását. A rendszer hátulütője, hogy a kártya feltöltése hagyományos módon,
bódékba kihelyezett pénztáraknál történt, így a sorok egy része csak átkerült a
vendéglátóhelyektől a feltöltő pontokhoz. A 2012. május 19-20 közötti Etyeki Pincefesztiválon
most olyan fizetési rendszerrel debütál két magyar cég, amellyel kiiktatható a pénztáros,
helyette mindenki saját maga töltheti fel tetszőleges összeggel intelligens kártyáját a
mobiltelefonja segítségével.
A Cellum által fejlesztett MasterCard Mobile alkalmazás legújabb kiadása és a Cardnet Fesztiva
kártyája olyan rendszert alkot, amely lényegében zsebben hordható banki terminállá alakítja a
mobiltelefonunkat, s bármikor feltölthetővé teszi a fesztivál kizárólagos készpénzhelyettesítő
eszközét. A Cardnet az összes kereskedőhöz, árusítóhelyhez POS terminálokat telepített,
hiszen a vásárlók egyenlegét maga a Fesztiva kártya tartja nyilván. A vendégek a kártyát
hagyományos módon, pénztáraknál is feltölthetik, de idén először lehetőségük van arra is, hogy
a MasterCard Mobile alkalmazás segítségével mobiltelefonon keresztül is küldjenek rá pénzt
akár a bankkártyájukról. A feltöltést a fesztivál területén ingyenes WiFi rendszer teszi még
kényelmesebbé és olcsóbbá.
Inotay Balázs a Cellum stratégiai igazgatója beszélt a fejlesztés technológiai újdonságairól is: „A
megoldásban a cég a világon először ötvözi a távoli mobilfizetés (’remote payment’) és az
érintőkártyás fizetés (’proximity payment’) lehetőségeit. A megvásárolt készpénz-helyettesítő
pontok egy ún. értékfelhőbe kerülnek, ahonnan egy Cellum alkalmazással lehet azokat felírni a
kártyára. Ebben a folyamatban a Cellum rendszere biztonságos mobil adathidat épít ki az
értékfelhő és a kártya között. A felhőben a kártyához rendelt pontok pillanatok alatt a kártyára
kerülnek, és a fesztivál területén található bármely terminálon levásárolhatók.”
Az Etyeki Pincefesztivál egyben az új technológia piaci főpróbája is, amelyet a tapasztalatok
értékelése után a magyar cégek külföldön is értékesíteni kívánnak.

###

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 tobb 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/

További részletek a kártya használatáról:

http://www.pincefesztival.hu/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=9&Itemid=111&lang=hu
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