The safer way to pay

A Cellum együttműködésre lép a Credoraxszal
Szélesebb körben lesz elérhető a Plug and Pay szolgáltatás
Budapest, 2015. október 1. – Új kártyaelfogadóval bővül a Cellum mobilapplikációba
építhető fizetési megoldása. Európa vezető mobiltárca-szolgáltatója és a nemzetközi
kártyaelfogadó Credorax megállapodásának köszönhetően a Plug and Pay nemcsak több
országban lesz elérhető, hanem az elfogadott valuták köre is bővül majd.
A Cellum Plug and Pay kulcsrakész megoldást kínál külső partnerek számára, amellyel
bármilyen, akár már meglévő mobilalkalmazás mindössze pár nap alatt biztonságos
nemzetközi kártyaelfogadási funkcióval bővíthető. A mobilfejlesztői csomagon keresztül
elérhető a Cellum fizetési motorja, amely világszerte számos pénzügyi és távközlési
szolgáltató mobilfizetési megoldását hajtja.
„A Cellummal közösen olyan egyszerűen használható, többféle valutával is működő
mobilfizetési megoldást kínálunk a kereskedők számára, amellyel új, eddig kihasználatlan
piacokra törhetnek be” – mondta Sveta Bulshtein, a Credorax szenior értékesítési
menedzsere.
„A Credoraxszal való együttműködésnek köszönhetően a korábbinál még több piacot érünk el
úgy, hogy közben nem kell helyi kártyaelfogadói partnerségekre támaszkodnunk” – mondta
Jeff McAllister, a Cellum észak-amerikai és egyesült királyságbeli tevékenységéért felelős
elnöke.
A Cellum Plug and Pay várhatóan az év végén lesz nyilvánosan elérhető. Részletes információ
a http://plugandpay.cellum.com oldalon olvasható, ahol előregisztrációra is van lehetőség.
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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 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

A Credoraxról
A Credorax saját fejlesztésű, egységes, automatizált, költséghatékony, nemzetközi és belföldi
tranzakciókat egyaránt kezelő fizetési megoldásokat kínál, kiegészítve értéknövelt üzleti
eszközökkel és dedikált ügyfélszolgálattal.
A Credorax az első valóban globális digitális nemzetközi kártyaelfogadó, amely három
kontinensen, összesen több mint 30 országban rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel.
Honlap: www.credorax.com
Twitter: @credorax
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