Közlekedési menetjegy mobilon
Barcelona, 2008. február 14. – Mobiltelefonon történı, bankkártya segítségével megvásárolható
közlekedési menetjegy megoldást jelentett be a Hedz Kft. a barcelonai Mobile World Congress
szakkiállításon.
A közösségi közlekedés szinte bármely területén alkalmazható, mobiltelefon segítségével megvásárolható
közlekedési menetjegy alkalmazást jelentett be a Hedz Kft. Barcelonában, a mobil technológia legrangosabb
eseményének számító Mobile World Congress szakkiállításán. A Hedz által kifejlesztett, a mobiltelefonon
bankkártyás fizetéssel mőködı iziSHOP megoldás nemcsak kisértékő városi menetjegyek, de akár több ezer
vagy tízezer forintos, napi vagy heti jegyek, sıt bérletek vásárlására is alkalmas.
Külföldön már évek óta ismertek a mobilon, pénztári sorbanállás nélkül megvásárolható menetjegyek, azonban
technológiai korlátok miatt ezek eddig szinte kizárólag csak SMS alapon valósulhattak meg. Ennek köszönhetıen
csak a legegyszerőbb és legolcsóbb jegyek vásárlása volt megoldható; a fizetések szükségszerően a korlátozott
– és sokak számára eleve letiltott – mobilszámla terhére történnek, ugyanakkor a vásárlót a jegy árán kívül az
SMS ára és gyakran egyéb kényelmi díjak is terhelték. A telefonok és a mobil internet fejlıdésével azonban új
lehetıségek nyíltak meg, melyeket a Hedz által kifejlesztett iziSHOP szolgáltatás egyedülálló módon ki is
használ.
Az iziSHOP segítségével megvalósuló menetjegy vásárlási rendszer beépül a telefon menüjébe, ahol a
felhasználó – kódok és telefonszámok memorizálása helyett – egy kényelmes menürendszer segítségével akár a
legbonyolultabb, pl. a menetrend használatát is igénylı menet- es helyjegyet is 1-2 perc leforgása alatt
megvásárolhatja. Az iziSHOP külön elınye, hogy használatával az utast nem terheli semmilyen kényelmi díj vagy
SMS költség, csak a tranzakció WAP forgalmát kell megfizetni, amely mindössze pár forint vásárlásonként, de
elıfizetéstıl függıen lehet akár ingyenes is. Az iziSHOP különlegessége, hogy nem kötıdik mobilszolgáltatókhoz,
így azt bárki – akár külföldi is -, bármely hálózatról használhatja. A fizetések nem a telefonszámla vagy egy elıre
feltöltött egyenleg, hanem az ügyfél VISA vagy MasterCard típusú bankkártyája kontójára történnek.
Az iziSHOPban vásárolt mobil jegyek színes, grafikus megjelenést kapnak, melyek bemutatása a mobiltelefon
kijelzıjén történik. Egy szabadalmaztatott megoldásnak köszönhetıen a jegyek érvényességének ellenırzése a
jegykezelık számára egy pillanat alatt, egyszerő ránézéssel is megvalósulhat, azaz egy gyors ellenırzés során
nem szükséges kódokat begépelni és online lekérdezni. Amennyiben a jegy érvényessége lejár, a jegy színe és
formája megváltozik, mely a jegyellenır számára ránézésre, távolról is jól felismerhetı. Az iziSHOP-ban
megvásárolt mobil jegyek hamisítása nem egyszerő, ugyanis a jegyek nem küldhetık tovább és a képernyı
elmentése sem lehetséges, ugyanis a jegyek megjelenése idırıl idıre változik.
Amennyiben az utas elıször találkozik az iziSHOP-pal, az alkalmazás az izishop kódszó 06 70 70 60 500
alapdíjas számra küldött SMS segítségével 2-3 perc alatt letölthetı és telepíthetı, majd ezt követıen bankkártya
segítségével vásárlásra is rögtön használható. Az iziSHOP segítségével jelenleg autópályamatrica, vizitdíj,
parkolás, színház- és koncertjegy, utasbiztosítás, sıt éttermi fizetés is lehetséges, de az alkalmazások száma
folyamatosan bıvül. Az iziSHOP új, menetjegy alkalmazása a közlekedési vállalatok számára nemcsak jelentıs
költségmegtakarítást, de egyedülálló utaskiszolgálást is kínál. Az Európában egyedülálló, külföldiek által is
használható „mobil áruház” (bıvebben: www.izishop.hu, wap.izishop.hu) jelenleg angolul és németül is elérhetı.
Az iziSHOP szolgáltatást üzemeltetı Hedz Kft. banki partnere a CIB Bank.
Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu
A Hedz Kft. különleges mobil fizetési és mobil banki alkalmazások fejlesztésére szakosodott szoftvertechnológiai cég. A Hedz
megoldásai közüzemek, bankok és egyéb szolgáltatók számára kínálnak hatékonyságnövekedést mobiltelefonra épülı
elektronikus csatornák létrehozásával. A cég fı termékei a bankok számára kifejlesztett mobil banki rendszerek, közüzemek
számára kínált mobiltelefonos számlafizetést megvalósító moBill szolgáltatása, valamint az Európában egyedülálló, közlekedési
és szórakozási alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történı bankkártyás vásárlást megvalósító iziSHOP.
CIB Bank - www.cib.hu
A CIB Bank a legnagyobb olasz bankcsoport, az Intesa Sanpaolo tagja.
Mintegy 30 éves mőködése során a CIB Bank exkluzív vállalati bankból Magyarország egyik legjelentısebb kereskedelmi
bankjává vált, amely teljes körő kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatásokat kínál társas vállalkozások, önkormányzatok,
egyéni vállalkozók és lakossági ügyfelek számára egyaránt.
Az anyaintézmények olaszországi példáját követve, 2008. január 1-jével a CIB Bank és az Inter-Európa Bank egyesítette erejét,
és – az elıdök legjobb tudását, hagyományait ötvözve – CIB Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A megerısödött és
kiteljesedett CIB Bank 2 000 milliárd forintot meghaladó konszolidált eszközállományával a második legnagyobb magyar bankká
vált.
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