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Karty Terminály

Počet bezkontaktních karet  
k 31.1.2012

259 000

Počet bezkontaktních transakcí
k 31.1.2012

40 000

Objem bezkontaktních 
transakcí k 31.1.2012

14 mil. Kč

Výše průměrné bezkontaktní
transakce k 31.1.2012 360 Kč

2011          Bezkontaktní karty

Spar ČOS
Kaufland (Praha)
C&A
Baumax
Cinema City
Česká lékárna (Dr. Max)
Flosman
Dobrovský

Plán 2012: např. Penny market, Billa, 
Obi, Datart, Kika, Neoluxor atd.
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2012          Mobilní platby

√ Další logický krok po úspěšném zavedení bezkontaktních karet 
v minulém roce

√ ČS těsně kopíruje evoluční vývoj v platebních kartách
√ Mobilní platby = celosvětový trend v platebních kartách
√ Využití na stávajících terminálech s bezkontaktní funkčností
√ Celosvětové standardizované řešení Visa = možnost platit 

jakoukoliv částku všude tam, kde zákazník uvidí symbol pro 
bezkontaktní platby 
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Technologický vývoj v ČS

2006

 Magnetický proužek  Magnetický proužek 
 Kontaktní čip

 Magnetický proužek
 Kontaktní čip
 Bezkontaktní čip

2012

 Karta v mobilu

1989 2011
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Řešení?  iPhone - Karta v mobilu

iPhone - Karta v mobilu
=

iPhone
+

Přídavné zařízení
+

Uživatelská aplikace
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iPhone - Karta v mobilu! Co je to?

 Díky přídavnému zařízení se z iPhonu stane telefon, 
prostřednictvím kterého klient rychle a pohodlně zaplatí v obchodě

 Řešení pro iPhone 4 a 4S

 Pro bezpečné bezkontaktní transakce v jakékoliv výši

 Rychle, jednoduše, pohodlně
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iPhone – Karta v mobilu! Výhody?

√ Ihned připravená pro všechny iPhone 4 a 4S

√ Jednoduché přídavné zařízení k telefonu

√ Nevyžaduje žádnou úpravu stávajícího HW

√ Jednoduchá instalace ve třech krocích 

√ Intuitivní a atraktivní uživatelské rozhraní

√ Bezpečné – stejná úroveň zabezpečení jako bezkontaktní karty + 
možnost nastavení zadávání PIN i pro transakce do 500 Kč

√ Atraktivní a jednoduchý design
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iCarte iPhone – Karta v mobilu! Jak to funguje?

Jednoduchá instalace ve 3 krocích

1. Přídavné zařízení -> nasazení na telefon

2. Stažení uživatelské aplikace z Appstore

3. Aktivace aplikace

možnost nastavení
zadávání PIN i pro 

transakce do 500 Kč
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HlavníiPhone – Karta v mobilu! Kdy?

 2. čtvrtletí 2012 – pilot na zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a 

přátele

 V průběhu léta 2012 chceme službu nabídnout i vybraným klientům
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