Parkolási díjfizetés mobillal bankkártyáról
Budapest, 2007. november 15. – Bankkártyáról mőködı mobilos parkolási díjfizetési rendszer indulását
jelentette be az EZ Parkolók Kft., a Hedz Magyarország Kft. és az Inter-Európa Bank, mely az iziSHOP
mobil fizetési szolgáltatás egy újabb alkalmazásaként érhetı el.
Új, parkolási fizetési alkalmazással bıvült az iziSHOP mobiltelefonos vásárlási szolgáltatás, melyet Budapest
egyik vezetı parkológarázs-üzemeltetıje, az EZPark vezet be elıször. A fizetési megoldás az elsı a maga
nemében, mivel nem igényel egyenlegfeltöltést, de nem is a telefonszámlát terheli, ugyanis az iziSHOP
vásárlásokban a fizetés a széles körben elterjedt Visa vagy MasterCard típusú bankkártyák kontójára történik.
Ha a felhasználó elıször találkozik a rendszerrel, az iziSHOP alkalmazását egy alapdíjas SMS elküldésével pár
perc alatt telepítheti telefonjára. Ezt követıen az alkalmazás beépül a telefon menüjébe és bármikor kész
„iziSHOP vásárlásra”, többek között már parkolási díj fizetésére is. Az új rendszer használatával a vezetınek nem
kell tehát fizetı automatát használnia, helyette kihajtáskor, a jármővébıl mobilján fizethet. Ehhez mindössze el
kell indítania az alkalmazást telefonján, majd a Parkolás menübe belépve meg kell adnia jármőve rendszámát,
melyre válaszul rögtön megkapja a fizetendı összeget. A fizetés az iziSHOP-ban már jól ismert módon, a
bankkártya adatok megadásával történik. A kártyaadatokat az alkalmazás biztonságosan el is tárolhatja, így
legközelebb elegendı ehhez csupán egy PIN kódot használni, mellyel a fizetés pár másodperc alatt megtörténik.
Mire az autós a kijárathoz ér, a kamerák automatikusan felismerik jármővét és azt is, hogy már fizetett, így nyitott
sorompó várja az iziSHOP használóját. „Társaságunk számára mindig kiemelt szerepet kap az innováció az
ügyfeleink kényelmének és szolgáltatásaink színvonalának emelésében. Az iziSHOP fizetési rendszeréhez való
csatlakozásunk egy fontos állomása ennek.” – kommentárta a hírt Kugel Tibor, az EZPark Kft. ügyvezetıje.
Az idén áprilisban indult iziSHOP alkalmazásai között a parkolási fizetés már a negyedik a sorban. A
vizitdíjfizetést, majd a piacon egyedüli, kényelmi díjak nélküli autópálya-matricákat augusztusban az InterTicket
több ezer színházi és koncert rendezvényére szóló, mobilon megvásárolható belépıi követték, és még számos új
alkalmazás várható a jövıben. Az Európában egyedülálló, külföldiek által is használható „mobil áruházi”
szolgáltatás (bıvebben: www.izishop.hu, wap.izishop.hu) jelenleg angolul és németül is elérhetı. Az iziSHOP
szolgáltatást üzemeltetı Hedz Kft. banki partnere a CIB Bankkal 2008. január 1-jén egyesülı Inter-Európa Bank.
Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu
A Hedz Kft. sajátságos 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 HMB mobil banki rendszer, az erıs
autentikációt biztosító iziSEC, közüzemek számára kínált mobiltelefonos számlafizetést megvalósító moBill, valamint az
Európában egyedülálló, közlekedési és szórakozási alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történı bankkártyás vásárlást
megvalósító iziSHOP.
EZ Parkolók Kft. – www.ezpark.hu
Az EZ Parkolók Kft. parkolóházak és mélygarázsok hálózatát kínálja Magyarországon. A nevében is az „easy”, azaz kényelmes
parkolást mindenek elé helyezı szolgáltató számos új innovatív szolgáltatást kínál a piacon ügyfelei egyedülálló kiszolgálására.
Ezek közt található pl. az automatikus, megállás nélküli ki- és behajtás bérletes ügyfelek részére, a sofırszolgáltatás, de
bevezetés alatt áll ezek mellett Magyarország legnagyobb kerékpárkölcsönzı cégével együttmőködve létrehozott P+B ( Park
and Bike ) szolgáltatás is, mellyel az autósok kerékpárra szállva ırizhetik meg mobilitásukat, miközben autójukkal
biztonságosan és kedvezményesen parkolnak.
Inter-Európa Bank Zrt. - www.ieb.hu
Az Inter-Európa Bank, amely a tavalyi évben elnyerte az Év Leginnovatívabb Bankja és az Év Befektetési Szolgáltatója díjakat,
Olaszország vezetı pénzintézetének, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja. Az Inter-Európa Bank hazánkban úttörı szerepet
játszott az e-kereskedelem piaci kialakításában és támogatásában. A Bank a hazai szereplık közül elsıként, 1999 óta
foglalkozik online fizetési tranzakcióik biztonságos lebonyolításával, melynek keretében a legnagyobb hazai e-kereskedıknek
nyújtja a kártyás elfogadás lehetıségét és mára a teljes ügyfél-spektrumát lefedik az eBusiness szolgáltatások. Az Inter-Európa
Bank 2008. január 1-jével egyesül az ország negyedik legnagyobb bankjával, a CIB Bankkal, s CIB bank Zrt. néven folytatja
mőködését.
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