Az indonéz Finnet a Cellumot választotta
mobilfizetési partneréül
Az újgenerációs digitális szolgáltatás az idei év folyamán indul el
Jakarta/Barcelona, 2017. február 27. – Indonézia vezető elektronikus fizetési szolgáltatója és a
Telkom Csoport tagja, a Finnet megállapodást írt alá a magyar Cellummal a barcelonai Mobile World
Congress első napján. A Finnet a Cellum Mobile Next nevű tranzakciós platformot választotta a
hamarosan bevezetendő mobilfizetési és -vásárlási szolgáltatásaihoz. A bevezetés első fázisában az
indonéz vállalat távközlési, közműszolgáltató és kereskedő partnerei számára kínál majd
biztonságos, korszerű digitális fizetési megoldásokat, így például mobilparkolást, telefonegyenlegfeltöltést, számlabefizetést és QR-kódos bolti fizetést, amit a felhasználók a mobiltárcájukon
keresztül vehetnek igénybe, többféle fizetőeszköz terhére. A későbbiekben további szolgáltatások és
újabb fizetőeszközök – például bankkártyák – válnak majd elérhetővé.
A Cellum platformszolgáltatói szerepet tölt majd be, banki biztonsági szintű és PCI-DSS megfelelőségű
háttérrendszert, valamint fizetési alkalmazásokat nyújtva körülbelül 150 millió potenciális okostelefonfelhasználónak. A szolgáltatás mobilhálózat-független, és használatához nem feltétel, hogy a
felhasználó bankszámlával vagy bankkártyával rendelkezzen – ez javítja a pénzügyi szolgáltatásokhoz
való hozzáférést a 260 milliós ázsiai országban. A megállapodás szerint a szolgáltatás 2017 második
félévében indul.
A mobiltelefon-penetráció Indonéziában 126%, aminek csaknem felét az okostelefonok adják,
miközben az ország közel kétharmada nem rendelkezik banki szolgáltatásokkal, így a biztonságos
mobiltranzakciók iránti igény kimondottan nagy. A Telkom Csoport mobilszolgáltató szárnya, a
Telkomsel önmagában a helyi mobilpiac 44%-át uralja.
„A Cellum újgenerációs mobilkereskedelmi szolgáltatásokkal járul hozzá ehhez a partnerséghez.
Páratlan felhasználói élmény mellett kínálunk biztonságos és gyors tranzakciókat az
okostelefonhasználók számára. Délkelet-Ázsia, és azon belül különösen Indonézia kulcsszerepet játszik
a Cellum piaci stratégiájában.” – mondta el Kóka János, a Cellum vezérigazgatója.
Niam Dzikri, a Finnet vezérigazgatója hozzátette: „A Finnet és a Cellum együttesen rendelkezik
mindazon összetevőkkel, amelyek szükségesek a sikeres digitális fizetési forradalomhoz Indonéziában.
Számlaaggregációs, mobilegyenleg-feltöltési és kereskedelmi szolgáltatóként a célunk, hogy a
tranzakciókat olcsóbbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé és mindenki számára elérhetővé tegyük.”
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A Finnetről
A PT. Finnet Indonesia vállalatot 2005-ben alapították, 60%-ban a PT Telekomunikasi Indonesia
tulajdona, 40%-ban pedig a Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesiáé. A vállalat fő
tevékenysége a fizetési megoldások nyújtása, három fő üzleti portfolióban: közműszámlaaggregáció, elektronikus fizetési platform és online fizetési megoldások. A számlaaggregátori
szolgáltatás a közműszolgáltatók által kibocsátott számlákat gyűjti össze különböző csatornákon –
például automaták, online banki oldalak és fizikai értékesítési pontokon – keresztül. Az
elektronikus fizetési platform olyan fizetési megoldásokat kínál, mint az e-pénz, átutalás, távolról
igénybe vehető banki szolgáltatások, stb.; az online fizetési megoldások portfoliója pedig az ekereskedelmi szektor (KKV, nagyvállalati, egyéni kereskedők) számára nyújtanak fizetési
megoldásokat, amelyek közül a FINPAY a vezető márka. A FINPAY már számos fizetőeszközt,
például betéti és hitelkártyákat, valamint e-pénzt támogat, és további fizetési megoldásokat tesz
lehetővé offline fizetés esetén a Finpay Kód használatával.
A vállalat célja, hogy piacvezető elektronikus fizetési szolgáltatóvá váljon az ázsiai térségben és
azon túl is. A Finnet ISO 9001, ISO 27001, valamint PCI DSS minősítéssel rendelkezik. A Finnet a
Cellumot válaszotta mobilfizetési partneréül, mivel a vállalat megoldásai összhangban állnak a
Finnet törekvésével, hogy pénzügyi technológiai szolgáltatásokat kínáló digitális
telekommunikációs vállalattá váljon.

A Cellumról
A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az okostelefonon
keresztül történő vásárlásokat egyszerűvé és biztonságossá teszik. 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 3.1 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 több mint 20 millió biztonságos tranzakciót kezel évente. A
cég számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint a MasterCard, az OTP
Bank, az Erste Bank, a Magyar Telekom, a Telenor, a Vodafone, a Fastacash, a MyPay, a PaysBuy,
az NF Innova, a Kalixa és a Credorax. A Cellum ügyfele Indonézia elsőszámú telefongyártója, az
Evercoss is: a gyártó évi 5 millió telefonkészülékére kerül előtelepítve a Cellum mobiltárcája. A
Cellum továbbá több hazai és nemzetközi díjjal is büszkélkedhet, így megkapta a Citi Mobile
Challenge PwC Díját, a Superbrand címet, valamint az IT Business különdíját.
A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben,
több leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is. 2015 óta a Cellum
APAC székhelye Szingapúrban van.
Honlap: www.cellum.com Twitter: @cellum_group
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