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A mobil pénzügyi szolgáltatások új generációja a Cellumnál 

Budapest, 2016. március 3. – Stratégiai együttműködéseket alakít ki a Cellum a digitális 
bankolás legnagyobb képviselőivel világszerte. Európa vezető mobiltárca-szolgáltatójának 
célja, hogy a bankolási és fizetési funkciók összekapcsolásán keresztül a szolgáltatók 
egységesebb, valóban felhasználóbarát megoldást nyújthassanak ügyfeleiknek. 

 

A fogyasztók hagyományosan egy bankfiókban egyszerre juthatnak hozzá különféle pénzügyi 
szolgáltatásokhoz, míg ha a digitális lehetőségeket nézzük, a szolgáltatások piaca már 
kevésbé egységes. Általában minden egyes funkció – például a bankolás, mobilfizetés, 
befektetések kezelése, ATM-keresés – külön-külön alkalmazásban érhető el. Ez a 
széttöredezettség rontja a felhasználói élményt, hosszú távon a vásárlói elégedettség 
rovására mehet, továbbá gátolja a pénzintézet szolgáltatásainak elterjedését, növeli az 
informatikai költségeket. 

Kóka János, a Cellum elnök-vezérigazgatója a legjelentősebb hazai, banki informatikai 
konferencián, az E-Banking Summiton hívta fel a figyelmet a digitális pénzügyi szolgáltatások 
töredezettségére. Az egységesítés érdekében a fejlesztőcég stratégiai együttműködést 
kezdeményez vezető nemzetközi elektronikus banki megoldásokat kínáló cégekkel. A vállalat 
már megállapodást kötött két pénzügyi technológiai partnerrel is: a kelet-közép-európai NF 
Innovával és a magyar E-Grouppal. Az együttműködések célja, hogy egységes csomagban 
kínáljanak a bankok és egyéb pénzintézetek számára elektronikus banki és mobilfizetési 
szolgáltatásokat. A konferencián Kóka János elmondta, hogy a Cellum szélesíteni kívánja 
partneri körét, hogy más piacokon is hasonló integrált megoldásokat kínálhasson. 

„Partnereinkkel együttműködve olyan megoldást tudunk nyújtani a bankoknak, amely 
segítségével az összes pénzügyi szolgáltatásukat egyetlen integrált alkalmazáson belül 
kínálhatják, beleértve a számlavezetést, mobilfizetést, mobilvásárlást és hitelezést” – mondta 
el Kóka János. „Hiszünk a technológiák egyesítésében. Partnereink mind tapasztalt piaci 
szereplők, segítségükkel óriási hozzáadott értéket tudunk előállítani az ügyfeleink számára” – 
tette hozzá. 

A Cellum partnereinek elektronikus banki megoldásaihoz a cég Plug&Pay elnevezésű 
technológiája biztosítja majd a mobiltárca funkciót. A szoftvercsomag többféle fizetési 
helyzetet (online és QR-kódos ) támogat, a biztonságot pedig a Cellum Split Secret (eltört 
titok) nevű szabadalmaztatott, biztonságos kártyatár-technológiája és PCI DSS megfelelőségű 
szerverei garantálják. 
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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, a MasterCard, a Magyar Telekom, a Telenor, a fastacash, 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 

http://www.cellum.com/

