SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatás a mobilfizetés fejlesztésére
Budaörs, 2011. november 9. – Kártyafüggetlen mobilfizetési rendszer kifejlesztésére
kapott támogatást a Cellum Zrt. az Új Széchenyi Terv keretében. Az elnyert
támogatással olyan stratégiai jelentőségű fejlesztéseket valósíthat meg a vállalat,
amelyek nemcsak Magyarországon, de világszerte is forradalmasíthatják a mobil
vásárlást. A „Kártyafüggetlen Mobilfizetési rendszer fejlesztése a Cellum Zrt.-nél”
elnevezésű pályázat a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében valósulhat
meg. A projekt teljes költségvetése közel 150 millió forint, amelyhez 35% állami
támogatást nyert a vállalat.
A mobilfizetés jövőjét az okostelefonok jelentik. Elsősorban az olyan fizetési technológiák
elterjedésére számítanak a szakértők, amelyek nem a SIM kártyák támogatásával
működnek, hanem azoktól teljesen függetlenül, az okostelefonokra telepíthető program
(applikáció) segítségével adnak lehetőséget biztonságos, ellenőrizhető, bankártyamentes
fizetésre. A mobilfizetés lényege, hogy az ügyfelek könnyen, gyorsan és biztonságosan
fizethetnek a mindig kezük ügyében lévő telefonjukon keresztül. A Cellum eddig is élen
járt a mobilfizetési fejlesztésekben. A MasterCard októberben jelentette be, hogy az új
MasterCard Mobile fizetési megoldás technológiai rendszerszállítójának és
üzemeltetőjének a Cellumot választotta. A most elnyert támogatással újabb nagy dobásra
készül a vállalat.
Az Uniós források segítségével megvalósuló MobCard névre keresztelt innováció igazi
ereje abban rejlik, hogy mobilszolgáltató és bankfüggetlen megoldás lesz. Mindez azért
fontos, mert így bármely vállalat saját mobilfizetési rendszert alakíthat ki miközben nincs
kiszolgáltatva más szervezetekkel (telefon szolgáltatókkal, bankokkal) való
együttműködésnek. A MobCard lehetőséget adhat arra, hogy a MobCardot alkalmazó
vállalat vásárlói a termékekért, szolgáltatásokért okostelefonjukat használva fizessenek
függetlenül attól, hogy milyen banknál van számlájuk vagy mely mobilszolgáltatónál van
előfizetésük. Egy vállalat bármikor maga dönthet arról, hogy mikor biztosítja a
mobilfizetés lehetőségét partnereinek. Ez a függetlenség teszi a több lépcsős fejlesztési
projektet valódi világújdonsággá. Mindez jelentős előrelépést hozhat a Cellum
nemzetközi terjeszkedésében is, amelynek támogatásához a vállalat idén
szeptemberben az Európai Unió Jeremie kockázati tőkeprogramján keresztül
nagyléptékű kockázati tőkebefektetésben részesült.
A támogatási program 2011 június elsején indult és 2012 májusában fejeződik be.
Háttér:
Cellum: Magyarország vezető, 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
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Telenor, a Vodafone, az FHB Bank, a SPAR, a Libri és mások. A Cellum saját
fejlesztései az m-commerce minden területét lefedik, beleértve a mobil vásárlás, a mobil
fizetési és az NFC (érintkezésmentes) technológiákat. Az elmúlt években olyan sikerrel
működő megoldásokat vezetett be a magyar piacon, mint a mobilparkolás, a mobil
autópálya-matrica vagy a mobil lottó. A cégcsoport ma több mint havi egymillió
biztonságos mobil tranzakciót kezel Magyarországon.
További információ:
Lovász Anita (Public Republic Group), +36 30 445-0198, anita.lovasz@publicrepublic.hu

Cellum Global Zrt.
Központ iroda: 8600 Siófok, Új Piac tér 8. | Képviseleti iroda: 2040 Budaörs, Távíró köz 4.
Tel: +36 23 814 633 | Fax: +36 23 814 634
www.cellum.hu

