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MasterCard umožňuje zaplatiť
z mobilu odtlačkom prsta
Spoločnosť MasterCard, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných
platbách, spustila koncom roka 2014 v Česku globálnu službu MasterPass,
prostredníctvom ktorej je majiteľom digitálnych peňaženiek umožnené
vykonávať rýchle a bezpečné platby na internete. Počet obchodníkov
využívajúcich službu bol koncom roka zhruba 2000 a počas roka 2015 sa
predpokladá nárast na dvojnásobok a kompletné pokrytie českého e-commerce
trhu.
Prelomovou novinkou je možnosť potvrdiť platbu z mobilu odtlačkom prsta. U
telefónov vybavených čítačkou odtlačkov prstov tak zákazníci nemusia naďalej
zadávať šesťmiestny kód na potvrdenie platobnej transakcie. Hoci je v súčasnej
dobe možné túto službu využívať len u mobilných telefónov iPhone 5S, 6 a 6
plus, mala by byť čoskoro rozšírená aj na nové zariadenia s operačným
systémom Android. Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard Europe
pre ČR a Slovensko, hovorí: „Ide o prvú platobnú aplikáciu v Českej republike,
kde sa platba potvrdzuje odtlačkom prsta. Platba je tak ešte jednoduchšia.“
Obľuba digitálnych peňaženiek rastie tiež, aktuálne mobilnú peňaženku
MasterCard Mobile aktívne využíva viac ako 60-tisíc zákazníkov, pričom
aplikáciu stiahlo oveľa viac ľudí. V blízkej budúcnosti bude pre nich pripravených
viac funkcií, napr. posielanie peňazí z karty na kartu či ovládanie karty
MasterCard.
MasterCard tiež rozširuje platenie mobilom priamo v termináloch. Ďalšou
funkciou peňaženky MasterCard Mobile teda bude možnosť platiť na platobnom
termináli v obchode. Vytvorením globálneho riešenia MasterCard Cloud Based
Payments je možné digitalizovať platobnú kartu do mobilného zariadenia, čo
vydavateľom platobných kariet zrýchľuje a zjednodušuje prístup do mobilných
zariadení vybavených operačným systémom Android. Technológia sa označuje
ako HCE a MasterCard rozšíril tento spôsob platenia už do viac ako 15 krajín
sveta, kde prebieha viac ako 25 projektov.
Ako hovorí James Anderson, Group Head and Senior Vice President z
Shared Platform Services spoločnosti MasterCard: „Našou víziou v oblasti
digitálnych platieb je hlavne pozitívna skúsenosť našich užívateľov naprieč
všetkými kanálmi a všetkými zariadeniami. HCE aj cloud zaisťujú pre MasterCard
i našich partnerov ďalší krok vpred pre splnenie tejto vízie. Vďaka integrácii s

Tlačová správa
2. marca 2015
MasterPass, našou globálnou digitálnou platformou, tak možno riadiť značne
rozšírené využitie mobilných bezkontaktných aj diaľkových platieb.“
Počet obchodných miest MasterCard pre bezkontaktné platby vzrástol z dvoch na
tri milióny počas roka, od veľkých obchodníkov až po samoobsluhy, čerpacie
stanice, obchody s potravinami, lekárne, predajné automaty, parkovacie
automaty, verejnú dopravu či taxi. Bezkontaktná technológia MasterCard je v
súčasnosti prijímaná v 68 krajinách. HCE je podporované operačným systémom
Android počínajúc verziou KitKat 4.4. MasterCard kombinuje zákazkový softvér
na mobilných zariadeniach so zabezpečeným spracovaním cloudu.
O spoločnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednotka v inteligentných, pohodlných
a bezpečných platbách. Prevádzkujeme najrýchlejšiu sieť pre spracovanie platieb, ktorá prepája
spotrebiteľa, finančné inštitúcie, obchodníkov, vlády a podniky vo viac ako 210 krajinách
a teritóriách celého sveta. Produkty a riešenia spoločnosti MasterCard ešte viac uľahčujú,
zabezpečujú a zefektívňujú každodenné obchodné činnosti – napríklad nakupovanie, cestovanie,
podnikanie a hospodárenie s financiami. Sledujte nás na Twitteri @MasterCardNews, pripojte sa k
diskusii na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru najnovších správ v Engagement Bureau.
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