Európai díjat nyert az iziSHOP eTicket elektronikus közlekedési jegyrendszer
Brüsszel / Hannover, 2011 március 1. – Európa egyik legrangosabb infokommunikációs díját, a
European Seal of e-Excellence arany plakettját nyerte a Hedz Magyarország Kft. az általa
kifejlesztett iziSHOP eTicket újgenerációs elektronikus jegyrendszer megoldásáért – a hírt a
hannoveri CeBIT els napján megrendezésre kerül díjátadó gálán jelentették be.
A European Seal of e-Excellence díjai 2003 óta évente kerülnek kiosztásra Európa legnagyobb
infokommunikációs technológiai vásárán, a CeBIT-en. A díj az infokommunikációs és digitális média
szakma egyik legrangosabb elismerése, melyet az európai országok által delegált nemzetközi zsri
három kategóriában ítél oda azon vállalatoknak, akik folyamatosan kiváló eredményeket képesek
felmutatni iparágukban és ezzel európai minség termékeket és szolgáltatási portfóliót hoznak létre.
Az idei év European Seal of eExcellence arany plakettját kapta a Hedz Magyarország Kft. a közösségi
közlekedés számára kifejlesztett újgenerációs elektronikus menetjegy rendszere, az iziSHOP eTicket
megoldásának kifejlesztéséért.
„Az iziSHOP eTicket megoldásunk új perspektívákat nyithat a közösségi közlekedés számára valódi
utasbarát jegyértékesítési szolgáltatások kialakítására. Nagy megtiszteltetés számunkra e rangos
nemzetközi díj megnyerése, amely további lendületet ad innovatív elektronikus fizetési megoldásaink
európai piacokon történ terjesztésére.” – kommentálta a hírt a díjátadón Fejes Sándor, a Hedz Kft.
ügyvezet igazgatója.
Már számos üzleti díj mellett 2009-ben a legrangosabb hazai Magyar Innovációs Nagydíj Különdíját is
megnyer iziSHOP eTicket szolgáltatásaival az utasoknak nincs szükség többé pénztári sorbanállásra,
mivel a jegyek és bérletek hagyományos jegypénztárak mellett mobiltelefonokon és az interneten is
megvásárolhatók. A jegyek bemutatása történhet a mobiltelefonok képernyjén, de használhatjuk erre
meglév igazolványainkat is, pl. diákigazolványt, lakcímkártyát, st alkalmas lehet erre majd a
hamarosan bevezetésre kerül egységes állampolgári kártya is. A jegyrendszer f újdonsága a
központi adattárolási model és mobil internet technológiák sajátságos kombinációjában rejlik. Hazánk
els ilyen, egyelre még csak mobiltelefonokon mköd szolgáltatása 2009-ben indult el Pécsett, a
pécsi városi közlekedésben. Az új megoldás kiépítésével azonban a mobilunkat vagy igazolványainkat
bármilyen utazási eszközön használhatjuk majd utazásainkhoz: míg egyik városban pl. helyi bérletként,
máshol napijegyként, a vasúton pedig vonatjegyként. A hagyományos közlekedéskártyás rendszerekkel
szemben az új szisztéma nyílt, jóval gyorsabban és szélesebb körben bevezethet, könyebb
hozzáférhetséget biztosít felhasználóinak és nem utolsó sorban a közlekedéskártyás rendszerek
költségeinek töredékébe kerül.
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, 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).
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