
  The safer way to pay 

  1 

 A Cellum támogatni fogja az Apple Payt 

A magyar Cellum Csoport arra számít, hogy világszerte új lendületet kap a mobilfizetés, 
és tervezi az Apple Payhez való integrációt 

Budapest, 2014. szeptember 22. – A Cellum üdvözli az Apple csatlakozását a mobilfizetési piachoz, reményei 
szerint ez új lendületet adhat az elmúlt években stagnáló NFC technológia alkalmazásának és elősegítheti a 
mobilfizetés széleskörű elterjedését. 

A Cellum számára az Apple Pay bejelentése a mobilfizetés történetének egyik legfontosabb eseménye, különösen 
azon piacok számára, ahol az Apple piaci részesedése magas. Az Apple márkaneve várhatóan erősíteni fogja a 
felhasználók bizalmát és a piaci keresletet az innovatív fizetési megoldások iránt. 

Az Apple Pay kezdetben csak az USA-ban, majd néhány további kiemelt országban lesz használható azon bankok 
által kibocsátott bankkártyákkal, akik leszerződnek a céggel. Más országokban, ahol az iPhone telefonok gyenge 
piaci penetrációval rendelkeznek, a tranzakciók értékei alacsonyak, az e-kereskedelem fejletlen, kevés 
érintésmentes terminál áll rendelkezésre, vagy alacsonyak a bankközi díjak (ilyen az Európai Unió, valamint 
számos ázsiai ország), a Cellum nem tartja valószínűnek az Apple Pay gyors elterjedését, belátható időn belül. A 
Cellum minden országban a helyi igényekre szabja a kínált megoldásait, ugyanakkor a „Cellum Mobile Next SDK” 
fejlesztői csomag támogatást fog nyújtani az Apple Pay-integrációhoz, a Cellum fejlesztési partnerei számára. 

„Nagy kíváncsisággal várjuk, hogyan alakul az Apple legújabb megoldásának a sorsa”, mondta Jeff McAllister, a 
Cellum Észak-Amerikáért felelős elnöke. Hozzátette: „A Cellum Mobile Next fizetési platformunk független a 
felhasználó telefonjának rendszerétől, míg az Apple Payt kimondottan iOS rendszerekre szánták, konkrétan az 
iPhone 6 felhasználói számára, így hosszú időre lesz szükség, hogy a megoldás jelentős tranzakció-mennyiséget 
tudjon felmutatni. A világ nagy részén az Android rendszerű eszközök sokkal nagyobb piaci részesedéssel bírnak, 
és a Cellum mindkét platformot támogatja. Természetesen a jövőre nézve fontos a stratégiai tervezés, de egyelőre 
arra kell koncentrálnunk, hogy olyan megoldásokat szállítsunk, ami minél gyorsabb- és minél szélesebb körű 
növekedést tesz lehetővé.” 

„A Cellum több országban is bevezetett már biztonságos, átjárhatóságot nyújtó tárcákat, ilyen volt például az idén 
elindított OTPay alkalmazás, ami a MasterCarddal együttműködve Európa első MasterPasst támogató 
mobiltárcája”, mondta el Ács Zoltán, a Cellum Kutatás-fejlesztési igazgatója. „Elkészítettük a megvalósíthatósági 
elemzést és elkezdtük felkészíteni a Cellum Mobile Next fizetési platformunkat az Apple kártyatárával való 
használatra, hogy a felhasználók a Passbookban regisztrált kártyáikat használni tudják a mobiltárcáinkkal. Ennek 
eredményeként remélhetőleg az Apple Pay felhasználói a jövőben külön kártyaregisztráció nélkül használhatják 
majd a Cellum alkalmazásait fizetésre. Továbbá amikor az Apple hozzáférhetővé teszi független fejlesztők számára 
az NFC-rendszerét, a Cellum Mobile Next az elsők között fog csatlakozni, hogy újabb platformokon kínálhassuk 
értéknövelt szolgáltatásainkat”, tette hozzá Ács Zoltán. 

„Az Apple lépésével a Cellum iPhone 6-ot használó ügyfelei egyértelműen jól fognak járni a célpiacainkon. Az Apple 
Pay bejelentése felrázta a piacot, és ez jó. Hosszabb távon akár át is alakíthatja a mobilfizetési iparágat”, fejtette 
ki Dr. Kóka János, a Cellum elnök-vezérigazgatója. Elmondta: „A Cellum továbbra is úgy fogja fejleszteni a 
termékportfolióját, hogy beépíti a meghatározó szereplők technológiáit és kiegészíti m-kereskedelmi megoldásait 
hűségprogram- és kupontámogatással, geofencinggel, CRM-szolgáltatással, biztonságos jegy- és 
igazolványkezeléssel, és egyéb szolgáltatásokkal. Továbbra is semleges szereplők maradunk, a tárcáinkat 
összehangoljuk a világ vezető fizetési szolgáltatóinak és kártyatár-megoldásainak háttérrendszereivel, 
amennyiben ezek eleget tesznek a szigorú biztonsági követelményeinknek.” 
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A Cellumról: A Cellum Európa vezető 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 3.0-ás 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 szorosan 
együttműködik olyan partnerekkel, mint az OTP Bank, az Erste Bank, az FHB Bank, a MasterCard, a Magyar 
Telekom, a Telenor, vagy a Vivacom. 

A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben, leányvállalatot 
alapított számos európai országban, valamint képviseleti irodát nyitott Észak-Amerikában és Ázsiában. 
www.cellum.com 

 

 

További információ: Pápai Edit kommunikációs igazgató, +36 20 938 5251; edit.papai@cellum.com 
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