InnoMax 2009 díjas az iziSHOP mTicket és eTicket
Budapest, 2010. február 17. – Hagyományteremt célzattal, idén els alkalommal került
kiosztásra az Invitel Zrt. innovációs díja, melynek kategóriagyztese a Hedz Magyarország Kft.
lett az iziSHOP mTicket és eTicket újgenerációs elektronikus menetjegyrendszerével.
Az innováció mellett elkötelezett Invitel Innomax Díja idén els alkalommal került meghirdetésre,
mégis nehéz dolga volt a zsrinek, hiszen pályázatok tucatjaiból kellett kiválasztaniuk a legjobbakat az
5-19 fs, a 20-69 fs és a 70-250 fs vállalati kategóriákban. Az új innovációs díj kisvállalati
kategóriájának gyztese a – 2009 decemberében már DM Üzleti Innovációs Presztizs díjat is nyert –
Hedz Magyarország Kft. újgenerációs elektronikus menetjegyrendszereket megvalósító iziSHOP
mTicket és eTicket rendszere lett.
A február 10-én megrendezésre került díjátadó ünnepségnek Budapesten a Mvészetek Palotája
adott méltó otthont. Az ismert üzletemberekbl álló zsri kategóriánként az elismerést azon
társaságoknak ítélte oda, melyek innovációja valóban konkurencia nélküli újításnak számít. A gyztes
Hedz Magyarország Kft. esetében külön kiemelték, hogy a díjnyertes iziSHOP eTicket elektronikus
menetjegyrendszerben megnyer volt számukra a szolgáltatás felhasználóbarát mivolta, mellyel az
utasok könnyen és gyorsan, bárhol és bármikor menetjegyekhez vagy bérletekhez juthatnak pl.
mobiltelefonjaik segítségével.
A Hedz Kft. által kifejlesztett iziSHOP mTicket rendszer az ország els mobiltelefonos jegyvásárlási
szolgáltatása, mely elsként Pécs városában került egy éve bevezetésre. A Pécsi Közlekedési ZRt.
együttmködésével biztosított szolgáltatással ma kétfajta idalapú menetjegyet és három különböz
típusú bérletet lehet mobiltelefonon vagy az interneten, bankkártyánk kontójára megvásárolni., Az
iziSHOP banki fizetési partnere a CIB Bank. Jegyellenrzéshez a mobiltelefon képernyjét kell
felmutatni, melyen a jegyek színes, grafikus formában állnak el. Amint a jegy vagy bérlet
érvényessége lejár, a telefon képernyjén képük elszürkül és egy piros áthúzás jelenik meg rajtuk. A
hazai piacvezet mobiltelefonos jegyvásárlási szolgáltatás kiterjesztése általános elektronikus
jegyrendszerre az iziSHOP eTicket rendszerében valósul meg. A banki kártyaelfogadó rendszerek
központi adattárolását és mobil internet technológiákat sajátságos módon kombináló iziSHOP eTicket
a mobiltelefonok mellett hagyományos közlekedéskártyákat, vonalkóddal ellátott papír alapú
hordozókat, st meglév igazolványokat (például diákigazolvány, lakcímkártya) is képes elektronikus
menetjegyként kezelni. A jegyek és bérletek megvásárlása hagyományos jegypénztárakban,
automatákban, az interneten vagy mobiltelefonon is megtörténhet, ezzel is maximális
ügyfélkiszolgálást biztosítva az utasközönség számára.
Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu
A Hedz Kft. sajátságos mobil és internetes fizetési alkalmazások fejlesztésére szakosodott szoftvertechnológiai cég. A Hedz
megoldásai közüzemi szolgáltatók, bankok és egyéb szolgáltatók számára kínálnak hatékonyságnövekedést mobiltelefonra és
az internetre épül elektronikus csatornák létrehozásával. A cég f termékei a bankok számára kifejlesztett HMB mobil banki
rendszer, az ers autentikációt biztosító iziSEC, közüzemi szolgáltatók számára kínált teljeskör elektronikus számlabemutatási
és számlafizetési szolgáltatásokat (EBPP) megvalósító mo-bill (www.mo-bill.hu), valamint a különféle közlekedési és
szórakozási alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történ bankkártyás fizetést megvalósító iziSHOP (www.izishop.hu).
CIB Bank Zrt. - www.cib.hu
A CIB Bank a legnagyobb olasz bankcsoport, az Intesa Sanpaolo tagja. 30 éves mködése során a CIB Bank exkluzív vállalati
bankból Magyarország egyik legjelentsebb kereskedelmi bankjává vált, amely teljes kör kereskedelmi banki és befektetési
szolgáltatásokat kínál társas vállalkozások, önkormányzatok, egyéni vállalkozók és lakossági ügyfelek számára egyaránt. A CIB
nemcsak egy bank, hanem egy bankcsoport, amely a hagyományos kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatásokon túl
piacvezet lízing, alapkezel és faktoring termékeket kínál. A CIB Bank mindenkor nagy súlyt helyezett az innovatív
megoldások kialakítására, illetve támogatására, ezért örömmel lett az új utakat keres Hedz Magyarország Kft. pénzintézeti
partnere.
További információ:

CIB Bank Zrt.
Kanizsai Róbert
kommunikációs vezet
Tel.: +36 1 457 68 00
kommunikacio@cib.hu

Hedz Magyarország Kft.
Groma Judit
groma@hedz.hu
Tel: +36 62 540 454
www.hedz.hu

-1-

