The safer way to pay

A Cellum lett Indonézia vezető
készülékgyártójának mobilfizetési szolgáltatója
ECPAY néven sokfunkciós mobiltárca kerül az Evercoss több millió
készülékére
Budapest/Jakarta, 2015. június 25. – A Cellum folytatja terjeszkedését Dél-Kelet-Ázsiában,
ahol a legnagyobb indonéz mobilkészülék-gyártóval írt alá megállapodást Jakartában. A
szerződés értelmében az Evercoss okostelefonjain a Cellum biztonságos mobilfizetési
szolgáltatásai futnak majd.
A Cellum fejleszti és üzemelteti az Evercoss ECPAY névre keresztelt mobiltárcáját, amely
számos funkciót kínál a felhasználók számára: többek között számlafizetésre,
telefonegyenleg-feltöltésre, pénzküldésre, QR-kódos fizetésre és internetes vásárlásra lehet
majd használni. Az Evercoss évente körülbelül 3 millió mobiltelefonjára fogja gyárilag
telepíteni az ECPAY alkalmazást. A mobilpénztárcát nagyszabású marketingkampánnyal,
valamint a cég kiterjedt, ötvenezres kereskedői partnerhálózatán keresztül népszerűsítik
majd a több mint 250 millió lakosú országban.
„Az ECPAY izgalmas, innovatív lehetőség számunkra, hiszen a mobiltárcával termékeinket
még vonzóbbá tehetjük az indonéz fogyasztók milliói számára” – mondta Sony Wangsa
Putra, az Evercoss társalapítója és operatív igazgatója. „A Cellummal kötött partnerség nagy
lépés egy helyi okostelefon-gyártónak, mint az Evercoss: megnyitja előttünk az utat egy
olyan fenntartható fejlődés felé, ami rendkívüli előnyöket kínál az ökoszisztéma összes
szereplője számára is” – tette hozzá.
„A világ negyedik legnépesebb országában tesszük biztonságossá és egyszerűvé a
mobiltranzakciókat” – mondta Kóka János, a Cellum Global vezérigazgatója. „Másodpercek
alatt feltöltheted a telefonegyenleget, pénzt küldhetsz az ismerősöknek, befizetheted a
villanyszámládat, fizethetsz a boltban, vásárolhatsz interneten, vagy akár az utcán, séta
közben. Míg az Egyesült Államokban az Apple Pay és a SamsungPay az internetes és NFC-s
fizetésre koncentrál, mi az Evercoss-szal együttműködve az indonéz felhasználók alapvető
tranzakciós igényeinek kiszolgálására hozunk létre egy nagyszerű rendszert.”
A Cellum jakartai képviseletének és az Anabatic Technologies vállalattal kötött
együttműködésének eredményeképpen helyi üzemeltetést és technológiai támogatást kínál
Indonéziában. A cég indonéz irodáját a Szingapúrban nemrég megnyitott regionális Cellum
központ felügyeli.
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A Cellumról
A Cellum Európa egyik 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 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/DTAC, vagy a Vivacom.
A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett
2011-ben, leányvállalatot alapított több európai országban, valamint képviseleti irodát
nyitott Észak-Amerikában és Ázsiában.
www.cellum.com

Az Evercossról
Az EVERCOSS Indonézia legnagyobb mobilkészülék gyártója, amely okostelefonok és
tabletek széles választékát kínálja, értéket teremtve az indonéz mobilpiacon. A 2008-ban
alapított vállalat célja, hogy a lehető legszélesebb rétegek számára tegye elérhetővé a
mobilkommunikáció nyújtotta lehetőségeket és a legjobb megoldásokat nyújtsa az
indonéz felhasználók számára.
Az EVERCOSS világszínvonalú készülékgyártási tapasztalatával és helyi gyártási stratégiája
segítségével hatékonyan szolgálja ki az indonéz piaci igényeket. A társaság semarangi
összeszerelő üzeme mellett Jakartában kutatólabort és országszerte több mint 90
szervízközpontot működtet.
Az EVERCOSS-t számos fórumon az ország legjobban teljesítő készülékgyártójaként
ismerik el. A cég olyan technológiai óriásokkal működik együtt, mint a Google vagy az
Intel.
www.evercoss.com
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