TISKOVÁ ZPRÁVA

SONET oslavil vstup na maďarský trh. Setkání se zúčastnili
novináři i business partneři
Brno, X. září 2014
Společnost SONET v září uspořádala v Budapešti setkání, na kterém došlo k oficiálnímu
představení firmy a její strategie na maďarském trhu. Za přítomnosti novinářů, servisních
i business partnerů prezentoval český poskytovatel platebních technologií nejen svoje
produkty, ale také vizi a možnosti spolupráce na území Maďarska. Neformální snídaně
obohacená o networking a diskuzi proběhla 23. září 2014 v hotelu Novotel Budapest.
Ačkoliv SONET působí v Maďarsku již od roku 2013, patřilo setkání v hotelu Novotel mezi první
oficiální akci tohoto druhu. Pozvání na BREAKFAST WITH SONET přijali jak novináři, tak
stávající a potenciální obchodní partneři z oblasti platebních terminálů a platebních služeb, IT,
bankovního sektoru i dalších oborů, kde lze s výhodou využít elektronických platebních
terminálů. „K uspořádání neformálního setkání s novináři a partnery jsme se rozhodli po
detailním průzkumu trhu a aklimatizaci na místní obchodní scéně. Cílem akce bylo přestavit
SONET jako silnou, zavedenou značku s perspektivními vyhlídkami. Po prezentaci našeho
portfolia a obecné rozpravě se nám podařilo navázat velmi zajímavé kontakty, které hodláme
v budoucnu rozvíjet,“ uvedl k průběhu meetingu Lajos Szabó, Country Manager pro Maďarsko
ze společnosti SONET.
Ze svého portfolia společnost SONET prezentovala platební terminály v klasické, mobilní i
samoobslužné variantě. Ty mohou maďarští obchodníci využít pro přijímání plateb nejen na
prodejnách, ale také na samoobslužných parkovištích, čerpacích stanicích a multifunkčních
kioscích. Publikum zároveň projevilo zájem o aplikace a software určený pro platební terminály,
a to především v oblasti dostupnosti dat a řízení sítě POS terminálů. Během akce proběhla také
diskuze na téma vývoje a servisu platebních systémů.
Na BREAKFAST WITH SONET plynule navázala další obchodní jednání s potenciálními
partnery. „Pozitivní odezva přišla i od médií, která si vyžádala další produktové materiály i
osobní setkání“, popisuje Lajos Szabó.

Produkty a témata prezentovaná na akci BREAKFAST WITH SONET

POSMan

Aplikace hPOS

 Informační systém pro acquiring, který ocení především manažeři bank a
obchodníci.
 Systém umožňuje efektivní správu rozsáhlých sítí platebních terminálů.
Snižuje vnitřní náklady acquiringu o 40–50 % a je nezávislý na použité
hardwarové platformě terminálů.
 Slouží k okamžitému získání přehledu o celé síti terminálů, ale také
k přehledům od jednoho konkrétního obchodníka.
 Příští rok vyjde nová verze systému
 Aplikace hPOS je soubor služeb nahraných přímo v POS terminálu.
Software umožňuje pravidelné získávání dat a vzdálené nastavení.
 Aplikace pracuje s více než stovkou parametrů, které jsou po uzávěrce
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terminálu odeslány do datového skladu.
 Spojením dat z hPOS s daty systému POSMan získá zákazník unikátní
množinu dat, která dává pracovníkům acquiringu nové možnosti při práci se
sítí POS terminálů.
Platební
terminály

 Platební terminály slouží k bezhotovostním platbám u obchodníka.
 Společnost SONET je distributorem terminálů značek Verifone, Ingenico a
Spire Payments.

mPOS

 mPOS je nový mobilní platební terminál.
 Zařízení představuje úsporné řešení pro obchodníky, kteří chtějí akceptovat
platební karty. Terminál je vhodný do provozoven, kde je nutné obsloužit
zákazníka mobilně (restaurace, taxislužby, policie apod.) a kde chybí
telefonní linka nebo připojení k internetu.
 Terminál komunikuje s chytrým mobilním telefonem či tabletem
prostřednictvím technologie Bluetooth.

Samoobslužné
platební
terminály

 Samoobslužné platební terminály jsou určeny pro provozovny, v nichž není
možné zajistit obsluhu. Lze je využít například na parkovištích, čerpacích
stanicích či v samoobslužných kioscích.
 Na terminálech jsou akceptovány jak platební, tak fleetové karty.

Vývoj
Servis
Personální
zajištění

 Společnost SONET působí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.
 Vývoj softwaru zajišťuje 20 vývojářů.
 Servisní infastruktura v Maďarsku je rozdělena do 7 územních celků, ve
kterých zajišťují údržbu pověření servisní technici.

O společnosti SONET, s.r.o.
Společnost SONET působí na trhu již od roku 1991 a zabývá se vývojem a poskytováním
služeb v oblasti platebních technologií. Kromě vývoje softwaru pro platební terminály nabízí
SONET i speciální platební aplikace, které zajištují propojení platebního terminálu s pokladním
systémem, dobíjení kreditů mobilních telefonů či Cash-Back. V rámci dalších aktivit se firma
také věnuje vývoji manažerských a monitorovacích aplikací pro platební terminály. SONET
zároveň poskytuje kompletní servis platebních systémů a provozuje odborné call centrum.
Společnost působí v České republice, Slovensku a Maďarsku.
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