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Platforma MasterCard Digital Enablement Service
(MDES) sa v Európe rozširuje na ďalšie projekty
V roku 2020 bude podľa odhadu spoločnosti MasterCard 38 % všetkých platieb v
Európe uskutočňovaných digitálne. Rozšírenie digitálnych platieb celosvetovo
rastie a tento posun v správaní spotrebiteľov bude podporený a zabezpečený
platobnou platformou MasterCard Digital Enablement Service (MDES), ktorá
obchodníkom umožňuje vykonať platbu prostredníctvom tokenizácie.
Platforma MDES bola prvýkrát predstavená v Spojených štátoch v roku 2014 v
rámci Apple Pay. Aktuálne túto platformu využívajú vydavatelia kariet a
obchodníci v 18 európskych krajinách. Vo Veľkej Británii používa MDES už viac
ako 70 % majiteľov účtov u Apple Pay.
„MDES je hlavným dôvodom pokroku, ktorý sme dosiahli v oblasti ponuky
bezpečných digitálnych transakcií,“ povedal Chris Kangas, Head of Mobile
NFC Payment Solutions Europe, MasterCard, „akonáhle operátori uvedú
platobnú peňaženku na trh, spotrebitelia budú mať viac možností pre používanie
svojich kariet v digitálnej podobe.“
Po uvedení Apple Pay na trh v roku 2014 začlenil Apple platformu MDES do
svojej digitálnej peňaženky, rýchlo ho nasledovali aj Samsung Pay a Android
Pay.
MasterCard sa zároveň snaží zjednodušiť prístup k tokenizácii pre vydavateľov
kariet a obchodníkov všetkých veľkostí, a to pomocou MDES Express a MDES for
Merchants (MDES pre obchodníkov).
MDES tiež využíva najrôznejšie spôsoby na zaplatenie od automobilového
príslušenstva cez módne doplnky alebo wearables.
„Vzhľadom k tomu, že sa platobný ekosystém presúva z plastovej karty na
digitálnu úroveň a spotrebitelia môžu zaplatiť rôznymi zariadeniami a
mechanizmami, MDES poskytuje maximálnu bezpečnosť v celom reťazci a
zabezpečuje, aby vydavatelia kariet, obchodníci a spotrebitelia naprieč
kontinentmi mali prístup k najbezpečnejšiemu spôsobu platby,“ povedal David
Deschamps, Head of Digital Payments Europe, MasterCard.
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
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diskusii na Beyond the Transaction Blog a prihláste sa k odberu najnovších správ v Engagement
Bureau.
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