Már Androidon is elérhet az iziSHOP
Budapest, 2011. március 25. – Már Android platformon is elérhetek az iziSHOP mobil fizetési és
vásárlási szolgáltatásai.
Mostantól Androidos okostelefonokon is elérhetek az iziSHOP mobiltelefonos vásárlási szolgáltatásai.
Az iziSHOP eddigi Java alkalmazása ill. internet böngész alapú szolgáltatása mellett a legújabb
Android alkalmazás is ingyenes. A hazai piacvezet független mobil fizetési szolgáltatás kimondottan
mobiltelefonokra optimalizált online webáruház, mely az apró képernyn is felhasználóbarát
kiszolgálást biztosít még az úton lev felhasználók számára is. A legújabb Androidos változat a
közismert Android Piactérrl tölthet le, melyet pár lépésbl álló telepítés követ és a felhasználó máris
vásárolhat a bankkártya adatainak a mobilján történ megadásával. A bankkártya adatok akár el is
tárolhatók a mobilon titkosított formában, ekkor fizetéshez elegend megadni csupán a bankkártya CVC
kódját, valamint egy iziSHOP PIN kódot.
„Az Android okostelefonok rohamos piaci térnyerése komoly üzenet volt számunkra, hogy a Java után
erre a platformra is adaptáljuk népszer mobil fizetési portálunkat, melytl további jelents
felhasználószám bvülést várunk.” – kommentálta a hírt Fejes Sándor, az iziSHOP-ot fejleszt Hedz
Kft. ügyvezetje.
Az iziSHOP folyamatosan bvül termékpalettájában ma megtalálható az autópálya-matrica, mely – a
piacon egyedüliként – minden járm és idkategóriában (akár éves is!) és kényelmi díjak nélkül
elérhet, de vásárolhatunk itt utasbiztosítást, lapelfizetést, rendezvénybelépket vagy fizethetünk
pakolási jegyet és bérletet, internetes vásárlást, st éttermi számlát is. Az országban elsként és ma is
egyedül itt vásárolható mobilon városi közlekedési menetjegy és bérlet. Az iziSHOP-on történt
vásárlásokat nem terheli plusz kényelmi díj, csupán a mobil internet hálózati kapcsolódás díja. A már
számos hazai üzleti elismeréssel és nemrég az egyik legrangosabb európai díjjal, a European Seal of
e-Excellence arany plakettjéval is kitüntetett szolgáltatás bármely mobilszolgáltató hálózatából elérhet,
így a rendszert külföldiek is használhatják. Számukra a jelenlegi angol, német, horvát és orosz nyelvi
változatok állnak rendelkezésre. Bvebben: www.izishop.hu, wap.izishop.hu
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 teljes kör 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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