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A Cellum és a Telkom stratégiai együttműködést jelentett be 

A Cellum univerzális pénzügyi infrastruktúrát épít Indonézia vezető távközlési 

vállalatának 

 
Jakarta, 2017. november 27. – Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Cellum, Magyarország 

piacvezető mobilfizetési szolgáltatója, és a Metranet, Indonézia vezető távközlési vállalatának, a Telkom 

cégcsoportnak digitális szolgáltatásokra szakosodott leányvállalata. 

Kóka János, a Cellum vezérigazgatója a Telkom Csoport éves rendezvényén, a Digi Summit 2017 megnyitó 

beszédében mutatta be cége elképzelését egy integrált digitális platform kiépítésére vonatkozóan, amely 

sokoldalú fizetési, hitelezési és biztosítási szolgáltatások bevezetését teszi lehetővé. Indonézia, ahol több 

mint 260 millió ember él, a digitális átalakulás útján halad. A Cellum által javasolt „szuperplatform” egységes 

keretet biztosíthat az országban a következő években bevezetendő számtalan új digitális szolgáltatás 

számára. 

A magyarországi székhelyű Cellum 2014 óta terjeszkedik Ázsiában. A Metranettel való együttműködés a 

következő lépés a vállalat azon törekvésében, hogy megkerülhetetlen szereplővé váljon a térségben. A 

Cellum biztonságos mobiltranzakciós rendszere segítségével a Metranet közelebb kerülhet céljához, hogy 

Indonézia online iparágának legmegbízhatóbb monetizálási szolgáltatójává váljon. 

„Vezető elemzők szerint Indonézia jelenleg a világ egyik legizgalmasabb pénzügyi technológiai piaca. 

Egyedülálló versenyhelyzetének köszönhetően a Telkom a pénzügyi és egyéb területek digitális 

átalakulásának mozgatórugójává válhat. A stratégiai partnerség egy fontos elismerése a Cellum Mobile Next 

mobiltranzakciós rendszerünk technikai fejlettségének és biztonságának.” – mondta Kóka János, a Cellum 

Global vezérigazgatója. 

 „A Cellummal való együttműködésünk magasabb szintre emeli a Telkom Csoport azon képességét, hogy 

tranzakciós rendszereket építsen és szolgáljon ki Indonéziában.” – mondta Widi Nugroho, a Metranet 

vezérigazgatója. 

 

http://cellum.com/
http://www.metranet.co.id/
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A Metranetről 

A Metranet a PT. Telekomunikasi Indonesia leányvállalata, 2009-ben jött létre. Fő tevékenységeként 

vállalatok számára kínál monetizálási megoldásokat, mint pl. a mobil tartalomszolgáltatás, 

mobilkereskedelem, online jegyrendszer, valamint közösségi hálókra készített játékok. 

2011 novemberében a Metranet stratégiai megállapodást kötött a Microsofttal, és bevezette a PlasaMSN 

(umsn.co.id) online média szolgáltatást, 2012-ben pedig az eBay-jel alapított vegyesvállalatot, PT Metra 

Plasa néven. 

A Metranet folyamatosan bővíti portfólióját, így jelenleg a mobil- és online media üzletágának 

fejlesztésére fókuszál, növelve az online látogatók számát, bővítve a szolgáltatások körét és optimalizálva 

a monetizálási folyamatokat. A vállalat két fő szolgáltatása jelenleg a UAd online hirdetési hálózat és a 

UPoint vásárlási rendszer. 

Honlap: metranet.co.id 

 

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 Finnet, 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: cellum.hu    Twitter: @cellum_group 

 

http://www.metranet.co.id/
http://www.cellum.hu/
http://twitter.com/Cellum_Group

