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EDITORIAL…
Fenomenální úspěch jednotlivce v barvách ČR
Ester Ledecká, snowboardistka a lyžařka, která díky talentu, píli, tréninkovému drilu, ale hlavně díky
rodinné podpoře, dokázala neuvěřitelné - porazila na zimní olympiádě celou světovou špičku lyžařek
specialistek na rychlostní lyžování.
Tak jako Ester, i několik dalších skvělých sportovců z poslední doby, dokázala ona i ostatní dojít na
sportovní vrchol v barvách České republiky a připravit tak celému národu nezapomenutelné
okamžiky emocí, dojetí a hrdosti!!

foto CNN

Je potřeba znovu zdůraznit, že jde o úspěch především jednotlivce!! Bohužel, státní systémová
podpora sportu v ČR je mizivá, ve školách je sport na posledních místech a vedeni dětí a mládeže ke
sportu je v podstatě pouze v úrovni proklamací. Systémová výchova sportovců v ČR chybí. Sportovní
úspěchy jednotlivců i kolektivů z poslední doby jsou dány především podporou sportovců ze strany
jejich rodin a přátel (v okamžiku úspěchu někdy i komerčních partnerů).
Peníze určené na sport, výstavbu a provoz sportovišť, výchovu a rozvoj mládeže směřují místo toho
do kapes různých šíbrů. Chybí jasný a zřetelný zájem o podporu sportu ve společnosti, výchovy ke
sportu. Bohužel (!!) Je v podstatě zázrak, že v takové, dlouhodobě neřešené situaci, vozí naši
sportovci medaile a úspěchy ze světových klání.
Velké díky jim, že Česko nezmizelo ze sportovní mapy světa!
S úctou

Roman Kotlán
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Z ČESKA
Retail Summit 2018: Rovnováha vyžaduje spolupráci a respekt k člověku
Praha, 6. 2. 2018 - Více než tisícovka obchodníků a jejich dodavatelů
diskutovala na Retail Summitu 2018 o tom, jak dosáhnout rovnováhy na
maloobchodním trhu. Ten se momentálně razantně mění nejen díky nástupu
nových technologií, ale též s ohledem na explozi mzdových nákladů, posuny ve
spotřebitelské poptávce a nástup nových hráčů.
Prodej v kamenných obchodech vs. na internetu, člověk vs. umělá inteligence, emoce vs. rozum. Hledání
rovnováhy je horké téma dneška a Retail Summit 2018 se mu proto věnoval z pohledu všech zásadních aktérů
maloobchodního trhu. V pražském Clarion Congress Hotelu se ve dnech 5. - 7. 2. 2018 setkalo více než tisíc
obchodníků a dodavatelů, aby diskutovali, jak dál na trhu, jenž se vyznačuje vysokou dynamikou změn a
současně se na něm projevuje řada protichůdných zájmů.
Člověk jako zdroj (ne) rovnováhy
Hlavní program Retail Summitu 2018 logicky zahájila série vystoupení věnovaných klíčovému prvku trhu –
člověku. Psychiatr Radkin Honzák obchodníkům vzkázal, že člověk, který se hrdě onálepkoval jako Homo
sapiens sapiens (tuplovaně rozumný), se formuje v Homo stupidus consumens. „Zvykl si totiž, že když něco
nefunguje, místo toho, aby to opravil, to prostě vrátí, vymění nebo vyhodí. To má nejen dopady do
osobního života, ale i do byznysu. Je stále těžší udržet si s partnerem a zákazníkem dlouhodobý
vztah,“ říká psychiatr. Dalším výrazným zdrojem nerovnováhy pak je vývoj celé naší společnosti. Jak dodal
novinář a komentátor Jindřich Šídlo (Seznam.cz), klesá důvěra těch, které se snažíme oslovovat - to je ostatně
jeden z fenoménů, jenž spojuje svět médií se světem obchodu.
Opravdu velkou výzvu pro dnešní podnikání na maloobchodním trhu představil Jan Binar, prezident Asociace
komunikačních agentur. Ostře napadl konstrukt konzumenta, člověka v „nákupním módu“. Člověk podle něj
takový totiž nikdy nebyl a nebude. Neexistuje věrnost, je jen pohodlnost a setrvačnost. „Většinu času jedeme
na autopilota, nanejvýše sáhneme po tom, co má v naší mysli nejsilnější pozici. Silnou pozici přitom
mají jen jednoduché a jednoznačné vjemy navázané na silné emoce,“ říká Binar. Podle něj by
obchodníci měli lidem život i volbu zjednodušovat a ne komplikovat. „Lidé chtějí nechat autopilota a emoce,
aby je bezpečně provedly životem. Nevymýšlejme komplikovaná, nepřirozená řešení. Přestaňme lidi
obtěžovat, nebo nás ze svého života vytěsní,“ varuje.
Nicméně realita dnešního retailu je většinou v příkrém rozporu s tím, po čem Jan Binar volá. Potvrdili to Lubomír
Galatík ze společnosti Aruba a Pavel Vrtiška z RETAILTrek. Většina obchodníků se dnes snaží zasílat reklamní
nabídky svým zákazníkům skrze různé marketingové kanály, nedokáží ale oslovit klienta ve správný čas a na
správném místě. S využitím moderních technologií přitom lze vybudovat platformu pro navazování a rozvoj
vztahů se zákazníky tak, abychom je neobtěžovali, a naopak jim pomáhali zjednodušovat si život. Nejde přitom o
krásnou vizi, ale o řešení implementované na prvním projektu již také v České republice.
Tržní rovnováha není sci-fi
Druhý programový blok otevřel vzácný host Retail Summitu 2018, Albrecht Hornbach, předseda představenstva
Hornbach Holding. Zahájil sérii vystoupení klíčových postav z retailu, bank i dodavatelských firem, ve kterých byly
prezentovány příklady toho, jak dosáhnout vyváženého přístupu. Pan Hornbach upozornil na rychlé změny
v souvislosti s digitalizací. Zdůraznil však, že jeden zásadní aspekt podnikání zůstává neměnný, stále stejně
důležitý jako v minulosti. Firmy musí rozpoznat zásadní výzvy předem, v rané fázi vývoje a reagovat na ně včas.
Přístup Hornbachu dokazuje, že se vyplatí přemýšlet netradičně, a zkoušet nové nápady - a to i v případě, že
neexistuje žádná záruka úspěchu.
Espen B. Larsen, CEO Penny Marketu zdůraznil potřebu rovnováhy v rámci celého tržního ekosystému, ve
kterém každý z hráčů musí převzít svoji roli a současně realizovat své cíle. Obchodník má v „potravinovém
řetězci“ velmi důležitou funkci, ale podstatná je také zodpovědná spoluúčast dalších vzájemně propojených
zúčastněných stran (stakeholderů): prodejců, dodavatelů, spotřebitelů či zástupců státní správy.
Organickou součástí nového ekosystému jsou také banky, které se, jak dokladoval Marek Ditz, člen
představenstva ČSOB, mění v souladu s novými požadavky klientů. Ti očekávají stále více finančních služeb bez
ohledu na tom, kde právě jsou, a nechtějí záviset na tradičních bankovních kanálech. Banka proto musí nabídnout
klientům rostoucí množství služeb prostřednictvím třetích stran. Tradiční bankovnictví je přitom rozkládáno na
kousky (identifikace klientů, risk scoring, čerpání úvěru, platby atd.) a je nově snadno připojitelné ke službám
dalších hráčů, zejména retailerů.
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Grant Liversage, generální ředitel Plzeňského Prazdroje, vidí cestu k rovnováze v podnikání v ČR v zabránění
komoditizaci, rozvoji jednotlivých prodejních kanálů a dosažení „triple win“ situace. To vyžaduje úzkou spolupráci
dodavatele s obchodními partnery, například v oblasti plánování poptávky nakupujících podle situace konkrétních
retailerů. Tomáš Formánek ze společnosti Logio zároveň poukázal na neschopnost retailerů správně pracovat s
cenami v rámci celého, neustále se zvětšujícího produktového portfolia. Řešení, které v Logiu interně nazývají
„produktová zabijačka“, dokáže s využitím sofistikovaných analýz a umělé inteligence uspořit dodavatelům i
obchodníkům desítky procent v nákladech, jak dokazují konkrétní čísla z firem v ČR a SR.
Čeští obchodníci ukazují cestu vpřed
V závěrečném programovém bloku vystoupili nejdříve tři vrcholoví zástupci nezávislých českých firem, které
spojuje jasná vize obchodování v propojeném světě. Představená řešení však již byla velmi specifická a
odpovídala příslušnému segmentu trhu i filozofii podnikání jednotlivých retailerů.
Petr Borkovec, CEO skupiny Sklizeno, prezentoval strategii českého obchodníka nového typu. Sklizeno se opírá
o vlastní distribuční systém, centrální gastro provozy a off-line i on-line maloobchod. Významným růstovým
faktorem je v našich podmínkách jinak stále nedostatečně rozvinutá kooperace - propojování podnikatelů a
konceptů. Do vybraných výrobců a zpracovatelů skupina investuje a pomáhá jim ke stabilitě, růstu a udržení
kvality a přispívá tak zásadním způsobem k rozvoji nezávislého, „nekorporátního“ byznysu u nás.
Další velmi inspirativní podnikatelský příběh nabídl Jan Vraný, komerční ředitel Notino. Ukázal, že e-commerce
opravdu umožňuje obchodovat bez hranic. Tento e-shop prodává parfémy již do 23 zemí. Třetí pohled na hledání
rovnováhy na novém trhu představil David Vejtruba, ředitel marketingu Solvent ČR, která má kořeny
v tradičním obchodě. Významnou strategickou otázkou proto pro něj je nalezení rovnováhy mezi tím, co Solvent
vždy byl a co je součástí jeho DNA (velkoobchod), a tím, co do budoucna musí být - tedy moderní obchodník či
dokonce „omnichannel retailer“. Tyto postupné posuny ve struktuře obchodního podnikání firmy logicky vynucují i
změnu marketingové strategie a kanálů, kterými probíhá komunikace se zákazníky. Samostatnou kapitolou je
hledání nové rovnováhy ve vztahu s dodavateli. Zásadně se změnila role značek, ovládaných oběma typy firem.
Retail je dnes jednoznačně „branded business“ a s dodavateli regulérně probíhají diskuse na téma, „která značka
je více“.
Hlavní program Retail Summitu 2018 uzavřelo společné vystoupení Pavla Jiruše, specialisty pro maloobchodní
řešení v Microsoft, a Martina Rysa, competence leadera společnosti Adastra. Věnovali se konkrétním
možnostem, které digitalizace nabízí retailu pro zlepšení poskytovaných služeb a komunikace se zákazníkem. Na
přednášku navázalo praktické seznámení s „New Generation Store“, replikou prodejny budoucnosti, kde si
účastníci Summitu sami na sobě mohli vyzkoušet jednotlivé scénáře zásadní inovace retailového byznysu.
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Základní údaje o Retail Summitu 2018
Retail Summit 2018 byl připraven Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha a společností Blue Events.
V jeho průběhu se kromě velkého plenárního jednání uskutečnilo i 14 specializovaných diskusních sekcí a řada
firem představila svá řešení pro obchodování na novém trhu prostřednictvím svých expozic.
Retail Summit byl spojen s udílením významných ocenění nejúspěšnějším obchodníkům - pod patronací
společnosti Mastercard jsou během slavnostního večera uděleny ceny Obchodník roku 2017. Rozhodnutí o vítězi
kategorií „Zákaznický zážitek“ ovlivnili svým hlasováním účastníci Summitu.
Letošní 24. ročník patřil z hlediska účasti mezi nejúspěšnější v historii. Na setkáních organizovaných v průběhu tří
dnů se zúčastnilo přes tisíc reprezentantů firem i institucí. Retail Summitu 2018 se účastnily jak velké obchodní
řetězce, tak klíčoví hráči e-Commerce a nezávislého českého obchodu. Výrazné bylo jako již tradičně také
zastoupení dodavatelů zboží, služeb a technologií.
Summit se konal díky podpoře šesti desítek firem a institucí, největší podporu poskytly společnosti Aruba a
RETAILTrek, Bel Sýry, ČSOB, Deloitte, Diebold Nixdorf, GS1, Kofola, Logio, Mastercard, Microsoft, Nielsen,
Plzeňský Prazdroj, TCC a Toyota.
cardmag l blue events l foto blue events

Visa udělila čtyřem bankám ocenění Visa Awards 2017
Česko patří dlouhodobě k lídrům v zavádění inovací a nejnovějších trendů v oblasti platebních karet.
Potvrdil to i pátý ročník předávání ocenění Visa Awards. Společnost Visa letos ocenila celkem čtyři
partnerské banky v kategoriích Nejlepší vydavatel, Nejlepší přijímatel, Nejlepší inovátor a Nejlepší
zákaznická propozice. Ocenění získala Česká spořitelna, Komerční banka, Československá obchodní
banka (ČSOB) a mBank.
Praha, 5. prosince 2017 - Již popáté odměňovala společnost Visa v rámci Visa Awards 2017 v Česku své
partnerské banky. Tradičně byli vyhlášeni vítězové ve čtyřech kategoriích. Česká spořitelna získala prvenství
v kategorii Nejlepší vydavatel (Best Issuer) a Nejlepším přijímatelem (Best Acquirer) se stala ČSOB. V kategorii
Nejlepší inovátor pak zvítězila mBank a za nejlepší klientskou propozici (Best Customer Proposition) obdržela cenu
Komerční banka.

„Dlouhodobě se potvrzuje, že Česko patří mezi průkopníky v oblasti platebních inovací. Podíl
bezkontaktních transakcí nás staví dokonce světově na jednu z předních příček a patříme mezi
nejrychleji rostoucí trhy i v počtu POS transakcí. Takové úspěchy můžeme slavit jen díky úzké
spolupráci s našimi partnery. Právě díky strategickým partnerstvím můžeme přicházet s těmi
nejlepšími produkty a nejmodernějšími platebními technologiemi. Tímto tedy chceme všem vítězům
pogratulovat a zároveň poděkovat,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Českou republiku a
Slovensko.
„Jen letos se nám s oceněnými podařilo dosáhnout mnoha výjimečných úspěchů včetně spuštění
tokenizační služby a Android pay s Komerční bankou a mBank. Pevně věříme, že další společné
projekty ještě více urychlí rozvoj bezhotovostní společnosti a digitálních plateb v Česku. Přesně na
tom totiž pracujeme v rámci inovačních center Visa a platformy Visa Developer s bankami a
technologickými společnostmi po celém světě,“ doplňuje Marcel Gajdoš.
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Vítězové jednotlivých kategorií:
Nejlepší vydavatel - Česká spořitelna
Nejlepší přijímatel - Československá obchodní banka (ČSOB)
Nejlepší inovátor - mBank
Nejlepší zákaznická propozice - Komerční banka
O společnosti Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE: V) je světovou jedničkou v oblasti digitálních plateb. Jejím posláním je propojit svět
prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, podnikům a ekonomikám
prosperovat. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesingových sítí na světě - VisaNet. Ta umožňuje
bezpečný a spolehlivý průběh plateb po celém světě a dokáže zpracovat více než 65 tisíc transakcí za sekundu.
Soustavné zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu connected commerce a hnací silou v
cestě za bezhotovostní budoucností pro každého a na jakémkoli místě. V době, kdy svět přechází z analogového
systému na digitální, společnost Visa paralelně digitalizuje vlastní značku, produkty a procesingovou síť tak, aby
formovala budoucnost placení v digitálním světě. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa
Vision (www.vision.visaeurope.com) a @VisaInEurope.
cardmag l grayling l foto grayling
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Mastercard ocenil výjimečné projekty v oblasti
platebních karet roku 2017
Praha 19. ledna 2018 - Společnost Mastercard udělila ocenění za výjimečné projekty v oblasti platebních karet. Prestižní trofej Issuer 2017 za největší absolutní nárůst objemu na vydaných platebních kartách získala Airbank. Slavnostní předání cen za uplynulý rok bylo vyvrcholením výroční
konference Mastercard, která se konala v prostorách pražského divadla Jatka78.
„Chtěl bych tímto velice poděkovat oceněným bankám a platebním institucím, díky jejichž úsilí
Česko nadále patří ke špičce v oblasti platebních inovací a podílem bezkontaktních transakcí vládne
celé Evropě. Dále mne velmi těší, že česká města jsou stále více vidět na mapě moderních
platebních projektů i v mezinárodním měřítku, a to díky úspěšnému rozvoji konceptu smart cities.
Loňský rok byl speciální i pro Mastercard tím, že spustil jednoduchý a bezpečný způsob placení
Android Pay, který si již oblíbily desítky tisíc lidí,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Českou republiku,
Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.
Seznam cen a oceněných společností za rok 2017:
Ocenění

Společnost

Projekt

Issuer 2017

Airbank

Největší absolutní nárůst objemu na vydaných
platebních kartách

Acquirer 2017

ČSOB

Největší absolutní narůst objemu u obchodníků

Issuing Innovation 2017

Moneta Money
Bank, J&T, mBank,
Komerční banka

Uvedení Android Pay na trh

Special Mention - Issuer 2017

Komerční banka

Největší absolutní nárůst objemu u SME karet

Special Mention - Issuer 2017

Česká spořitelna

Největší absolutní narůst objemu u prémiových
karet

Smart City Acquiring & Issuing
Projects 2017

ČSOB

Rozvoj akceptace a vydávání karet v rámci projektů chytrých měst

Special Mention - EMV Digital
Ticketing Projects 2017

Global Payments

Rozvoj plateb a digitálního ticketingu v rámci
projektů chytrých měst

Marketing Campaing 2017

Equa

Nejefektivnější kampaň roku - upgrade ze standard na Mastercard Gold

Priceless Specials 2017

Fio banka

Nejvyšší objem nasbíraných odměn v rámci programu v roce 2017

Advisors Special Mention 2017

Česká spořitelna

Interaktivní školení na zlepšení prodejní argumentace pro kreditní karty a inovace

Ocenění Acquirer 2017 za největší absolutní narůst objemu u obchodníků získala ČSOB. Za uvedení mobilní platby
Android Pay na český trh dostaly ocenění Issuing Innovation 2017 shodně Moneta Money Bank, J&T, mBank a
Komerční banka.
Ocenění Special Mention - Issuer 2017 si odnesly Komerční banka za největší absolutní nárůst objemu u karet
v segmentu malých a středních podniků a Česká spořitelna za největší absolutní narůst objemu u prémiových
karet. Rozvoj akceptace a vydávání karet v rámci projektů chytrých měst pomohl ČSOB k ceně Smart City
Acquiring & Issuing Projects 2017. Firma Global Payments dostala trofej Special Mention - EMV Digital Ticketing
Projects 2017 za rozvoj plateb a digitálního ticketingu v rámci projektů chytrých měst.
Držitelem ceny Marketing Campaing 2017 za nejefektivnější kampaň roku - upgrade ze standard na Mastercard
Gold - se stala Equa. Fio banka získala ocenění Priceless Specials 2017 za nejvyšší objem nasbíraných odměn v
rámci stejnojmenného věrnostního programu. Česká spořitelna si připsala cenu Advisors Special Mention 2017 za
své interaktivní školení na zlepšení prodejní argumentace pro kreditní karty a inovace.
cardmag l bison & rose
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Praha, leden 2018 - V neformálním prostředí divadla Studia DVA se potkali koncem
roku 2017 představitelé platebního byznysu, bank, ale i zástupci retailerů či
dopravních podniků. Pozvánku na setkání, pořádané již tradičně společností Visa,
přijalo bezmála 100 hostů. Ti se mohli po rautu a úvodním slovu Marcela Gajdoše, ředitele Visa pro
Českou republiku a Slovensko, těšit na představení „Vzhůru do divočiny“ s Janou Krausovou a
Karlem Rodenem v hlavních rolích.

cardmag l grayling l foto grayling
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ZE SLOVENSKA
Obchodníci sa opäť stretnú v ocenení Mastercard obchodník roka
Zákazníci môžu začať hlasovať za svojho najobľúbenejšieho obchodníka
Bratislava, 8. januára 2018 - V rámci ocenenia Mastercard Obchodník roka 2017 budú už piaty raz vyhlásení
najlepší obchodníci pôsobiaci na slovenskom trhu. Obchodníci budú súťažiť celkovo v 11 kategóriách. Spolu so
začiatkom tohto ročníka sa spúšťaaj hlasovanie verejnosti, v ktorom budú môcť zákazníci vybrať svojho
najobľúbenejšieho
obchodníka.
Hlasovať
bude
možné
prostredníctvom
internetových
stránok
www.obchodnik-roka.sk a SMS správ do 31. marca 2018. Každý hlasujúci sa automaticky zaradí do súťaže o
10 Apple iPadov.
Mastercard Obchodník roka je ocenenie tých najlepších obchodníkov na slovenskom trhu z pohľadu ponúkaných
služieb a obľúbenosti u zákazníkov. Zloženie kategórií ocenenia prechádza neustálym vývojom. „Jednou z

tohtoročných noviniek je rozdelenie odborovej kategórie Obchodník s odevmi a obuvou na dve
samostatné kategórie. Ide o sektor maloobchodu, ktorý je zákazníkmi veľmi sledovaný, a súčasne
sa v ňom pohybuje veľké množstvo reťazcov. Rozdelením kategórie získame detailnejší pohľad na
túto časť retailu a umožníme zákazníkom, aby mohli ohodnotiť širšie spektrum
obchodníkov,“povedal Josef Machala, Mastercard Rewards Program Leader.
Súťaž sa skladá celkovo z jedenástich kategórií. Absolútneho víťaza aj víťaza 9 odborových kategórií určí
nezávislá výskumná agentúra GfK Czech na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky realizovaného
v novembri 2017. Víťazom každej zodborových kategórií sa stane obchodník, ktorý získa najlepšie celkové
hodnotenie. Absolútnym víťazom a držiteľom titulu Mastercard Obchodník roka 2017 sa stane ten
obchodník, ktorý získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov, a to bez ohľadu na kategóriu tovaru.
Súťažné odborové kategórie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mastercard
Mastercard
Mastercard
Mastercard
Mastercard
Mastercard
Mastercard
Mastercard
Mastercard

Obchodník
Obchodník
Obchodník
Obchodník
Obchodník
Obchodník
Obchodník
Obchodník
Obchodník

s potravinami 2017
s drogériou a parfumériou 2017
s odevmi 2017
s obuvou 2017
so športovými odevmi a potrebami 2017
s elektronikou 2017
s knihami 2017
pre dom, záhradu a chovateľov 2017
s nábytkom a bytovými doplnkami 2017

Cena verejnosti
V kategórii Mastercard Obchodník roka 2017 - Cena verejnosti určí víťaza široká verejnosť svojím SMS a
internetovým hlasovaním, ktoré prebieha od 8. januára do 31. marca na stránkach www.obchodnik-roka.sk.
Každý hlasujúci sa automaticky zaradí do súťaže o 10 Apple iPadov mini 4 128GB.
Všetci víťazní obchodníci ocenení titulom Mastercard Obchodník roka 2017 budú vyhlásení počas galavečera na
Slovak Retail Summite dňa 24. apríla 2018.
cardmag l zbk.sk
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ZE ZAHRANIČÍ
Pick and Mix your very own Merchant Solution
At AEVI, our vision is simple. We believe in providing acquirers with a new platform to
strengthen their merchant relationships. Using our unique payments platform, instead
of competing for merchant business only on price and hardware, acquirers can
combine apps and services to tailor propositions to their merchants; creating genuine
business value and providing greater choice and flexibility.
3 easy steps to customize your merchant solution:

We believe that banks that embrace this approach will reap the rewards of improved merchant retention and new
revenue streams.
The traditional acquirer business model is threatened by emerging “disruptive” technologies. However, banks that
put their merchants first, and give them real choice, are turning the threat of new technology into an opportunity.
Your Smart Point Of Sale, Your Way
We are enabling merchants to go beyond payments with the Global Marketplace, the first white-label business-tobusiness (B2B) cloud platform delivering value-added apps and services to merchants and consumers directly at
the point of sale.
Our Global Marketplace provides the ultimate collection of business-standard, high quality apps and services,
delivered through an individually branded local marketplace, covering a wide range of functionalities, such as
service rating, loyalty and POS.
Our suite of products and services empowers the bank to offer merchants real choice - choice of device form
factors, choice of app content and choice of app configurations. Our model allows for any number of apps, with
each app compatible with any number of SmartPOS. It’s a vision that is already galvanizing app developers,
excited by the prospect of coding once and getting access to a whole range of AEVI-enabled device form factors.
The App Revolution
App content is essential to the success of the modern SmartPOS device. The perfect combination of software
applications and devices makes the solution powerful.
However, having selected the right app content is not in itself sufficient. The content must be distributed
effectively, and doing so requires a global ecosystem - one that is device-agnostic and connects both bank and
merchants to a worldwide community of app developers. AEVI’s ecosystem provides this single experience,
thanks to its device-agnostic SDK, which enables content to function consistently across all connected (own and
3rd party) devices.
If you want to learn more about how to break out of the box and take advantage of next-generation payment
devices and an open marketplace of app and service providers get in touch with us via info@aevi.com or visit
https://www.aevi.com/appsandservices.
Provide your merchants with a market-oriented business solution that leverages your expertise with your
selection of high-quality POS apps, services and Android-based POS devices, all under your own brand.
cardmag l aevi.com
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Card issuers upgrade from Maestro and Electron to Mastercard and Visa
London, 10th November 2017 - RBR’s latest research shows that issuers in Europe are taking
advantage of the wider acceptance enjoyed by Mastercard and Visa by upgrading Maestro and Visa
Electron cards
Switching to Mastercard and Visa main schemes increases usage
According to RBR’s new study, Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022, issuers in Europe are
continuing to change the scheme of the cards they issue - particularly debit cards - from Maestro and Visa
Electron to Mastercard and Visa. In so doing, they increase the number of merchant outlets in which their cards
can be used - particularly for online payments - and therefore usage and revenue grows. This is also popular with
their customers, who increasingly expect to pay by card. The number of Maestro and Visa Electron cards fell by
2% and 10% respectively in 2016, while Mastercard and Visa grew by 9% and 6%.
Nine in ten European cards carry a Mastercard or Visa brand
The number of payment cards in Europe grew by 2% in 2016 to reach 1.5 billion. According to RBR’s research,
the number of Mastercard-branded cards (including Maestro and Mastercard Electronic) grew to 691 million; a
share of 45%. The Visa family of cards (which includes Visa Electron and V PAY) accounted for 44%, thus giving
the two international schemes a collective share of 89% of all European payment cards. Both Mastercard and
Visa benefit from strong brand identities and vast marketing budgets. Aside from the big two international
schemes, private label cards held a share of 6% at the end of 2016, while domestic cards represented 4% of the
total.

Dual-badging common across many of Europe’s largest markets
RBR’s report shows that, unlike in most other regions, domestic schemes are in decline in Europe. Where they do
exist, they are commonly present on the same card as an international scheme. In such instances, the domestic
scheme is usually used for payments within the country of issuance, while the international scheme is used for all
other payments. These “dual-badged” cards are widespread in several of Europe’s larger markets, including
France, Germany and Italy. Domestic schemes accounted for 25% of all card payments in Europe in 2016, and
28% of the value of such payments. These domestic brands have increasingly tried to keep up with international
schemes in recent years by enhancing the ways in which the cards can be used. For instance, in Germany and
Denmark, contactless functionality has been added to the domestic brand, and in other cases, steps have been
taken to add e-commerce capability.
Mastercard
lsewhere, the rapid issuance of Mir cards in Russia and the emergence of TROY in Turkey should serve to bolster
the number of domestic cards in these markets. In Serbia meanwhile, the situation is very different. Despite
continued support and promotion by the central bank, the number of DinaCard cards has been declining for
several years, and looks set to continue doing so. According to issuers, the domestic scheme is increasingly
struggling to compete with the enhanced marketing and PR budgets of Visa and Mastercard.
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UnionPay doubles its presence in Europe
Although Mastercard and Visa are and will remain the largest schemes in Europe, they may see increased
competition from newer players. Daniel Dawson, who led RBR’s study, commented: “2016 proved to be another
strong year for Mastercard and Visa in Europe, with both schemes witnessing solid growth in card issuance. It will
be interesting to see if this continues, particularly in light of the emergence of UnionPay, which almost doubled its
presence in Europe last year”.
cardmag l © RBR l www.rbrlondon.

Expansion by IADs outpaces bank ATM growth in major markets
London, 7th February 2018 - Growth in independent ATM estates and sharing agreements as banks
seek cost efficiencies and consolidate their ATM channels
Banks rationalise their ATM networks
RBR’s Global ATM Market and Forecasts to 2022 report shows that independent ATM deployers (IADs) accounted
for one in six ATMs worldwide at the end of 2016. Five markets - the USA, Japan, South Korea, Canada and the
UK - are home to over 80% of the world’s IAD terminals, and with the exception of Canada, it is the non-bank
ATM sector which is growing fastest in each case. According to RBR’s research, other major markets that saw
impressive growth in the number of IAD ATMs include Poland - where smaller banks have sold their ATM fleets to
IADs - and Germany, where several banks are reducing both their branch networks and ATM estates. Tight
regulations have traditionally limited IAD activity - particularly in Asia-Pacific - and such deployers are still
prohibited in certain countries, including Russia. Nevertheless, banking authorities in developing markets such as
India and Argentina see IAD ATMs as part of a wider strategy to facilitate access to financial services. The largest
proportion of non-bank ATMs is in Canada, where they account for 65% of all terminals; it is also above 50% in
Israel, Australia, the UK and the USA. In North America, the sustained removal of bank ATMs from off-site
locations and the sale or outsourcing of sections of banks’ off-site ATM fleets will provide further opportunities for
IAD expansion. Indeed, RBR forecasts that the share of IAD ATMs will grow between 2016 and 2022 in virtually
all markets where non-bank deployers are present.
ATM sharing agreements becoming more common
As for bank ATMs, RBR’s research found that bilateral and
multilateral sharing agreements between individual
deployers are increasingly prevalent. Banks in countries
such as Spain and Mexico have increased customer
convenience by offering their customers the same
transaction rates at other banks’ ATMs as at their own. This
improves efficiency by reducing their need to invest in
expanding their own ATM fleets. In Russia, participation in
ATM sharing agreements has been driven by falling ATM
interchange rates, as reduced profitability means that
banks have less incentive to enlarge their own estates.

ATM pooling a logical development in certain markets
Banks sometimes cut costs by co-operating to offer shared off-site ATMs. In Brazil, for example, TecBan operates
20,000 non-branch ATMs in partnership with six major banks, in locations which previously hosted multiple bank
terminals. In markets where customer demand for cash withdrawals has declined significantly, full ATM pooling
may be the preferred option. In Finland, banks do not deploy ATMs directly; instead, Automatia (jointlyowned
by a number of banks) operates the majority of the country’s ATMs. Sweden has moved in the same direction,
with three quarters of bank ATMs shared via Bankomat’s ATM pooling arrangement. Banks in the Netherlands
also have plans to pool their ATMs, as they re-evaluate their ATM fleets in the face of the growing popularity of
cashless payments. RBR’s Rowan Berridge, who led the research, commented: “Many markets across the globe
have seen increases in IAD deployment, sharing agreements and ATM pooling. We expect these trends to be
sustained, as banks focus on enhancing the cost efficiency of ATM services”.
cardmag l © RBR l www.rbrlondon.com
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KARTY V ČÍSLECH
Global card payments set to rise by more than half to 500bn by 2022
London, 11th December 2017 - Growth in card usage outpaces growth in card numbers as a result
of contactless technology and wider acceptance
Increasing contactless usage and rising card acceptance fuel cards boom
The total number of card payments worldwide increased by 14% to 310 billion in 2016, notably higher than the
8% increase in card numbers, according to RBR’s Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022. In all
regions, consumers are increasingly choosing cards to make purchases. RBR has found that while growth in the
number of card payments outpaced growth in the number of cards in virtually all markets, local factors were key
in boosting specific fast-growing markets. A wellpublicised demonetisation exercise in India contributed to a rapid
rise in card usage, while high inflation and wider card acceptance have led to the increasing use of card
payments in Iran. In Russia too, increased acceptance by SMEs and microenterprises, in addition to loyalty
programmes incentivising debit card payments, contributed to the significant rise in card payments. According to
RBR’s study, the proliferation of contactless technology and the increasing frequency of contactless payments,
especially for low-value purchases, have been key to the growth of card payments in many mature markets. In
France, both banks and the government have actively pushed the technology to reduce cash usage and
encourage efficiency, while the UK has seen a rapid increase in contactless payment acceptance matched by
growing cardholder confidence in the technology.

Card payments to grow twice as quickly as card numbers
RBR forecasts the total number of card payments worldwide to reach 483 billion by 2022, a 56% rise compared
with 2016. This is more than double the rate of growth in card numbers, which are projected to increase by 22%
over the same period. All regions will see faster growth in card payments than in card numbers. In both the
Middle East and Africa (MEA) and central and eastern Europe (CEE), RBR projects the total number of card
payments to more than double between 2016 and 2022. People in these regions do not use cards frequently for
payment in comparison to North America and western Europe. RBR’s research suggests that financial inclusion
programmes and rising card acceptance in developing markets will be a common factor in increasing consumer
use of payment cards. In more mature markets, growth will be characterised by local regulations mandating card
acceptance for a widening range of merchant sectors, and also by further penetration of contactless technology
for lower-value payments. RBR’s Chris Herbert commented: “We have observed impressive growth in card usage
across the globe. In developing markets, rising levels of card acceptance and consumers’ growing familiarity with
using cards rather than cash as a payment tool, have contributed to high growth. Meanwhile, consumer usage of
contactless technology for ever smaller amounts is bolstering growth in more mature markets.”
cardmag l © RBR l www.rbrlondon.com

cardmag no 1.2018

29

© únor 2018

cardmag no 1.2018

30

© únor 2018

MARKETING
Sponsorships offer opportunities for innovation
London, January 03, 2018 - FIFA World Cup™ fever has officially begun! Following the Final Draw
for the 2018 FIFA World Cup Russia™, broadcast from the Moscow Kremlin on Friday 1st December,
we all now know who is playing who, where and when, in the group stages.
So far, nearly 750,000 tickets have been sold to fans around the world.
Nearly 50% of that ticketing demand has come from the host country
Russia. Other countries with high ticket sales include football loving
nations Argentina, Australia, Brazil, China, Colombia, Germany, India,
Mexico and the United States. So far, the nearly 750,000 tickets sold,
have been to fans before they knew who, where or when their team
would be playing (apart from Russia who have known when and where
their group games will be).
The ticketing phase which is open on fifa.com between 5th December and 31st January will be the first
opportunity that fans have had to apply for tickets with the full knowledge of the tournament draw. And with 14
of the 32 teams appearing in the tournament being European (including Russia), Visa expects a high proportion
of upcoming ticket sales to be to European fans.
This summer Visa will bring 100% acceptance to all official FIFA venues in Russia. All point-of-sale terminals will
accept Visa credit and debit cards as well as a range of digital payments, such as those made via phones or
watches. Visa’s sponsorships offer an excellent opportunity to showcase our innovations and technologies. At the
London 2012 Olympic Games for example, Visa introduced contactless mobile payments, while at the Rio 2016
Olympic Games Visa unveiled the payment ring.
Similarly, we will use the 2018 FIFA World Cup™ as a platform for communicating Visa’s latest innovations to
clients and consumers next summer.
As the Official Payment Service Partner of FIFA, Visa will be ready for the increase in expected international
visitors to Russia. Based on spending trends and our recent research, we project that Russia will host an
additional 300,000 to 500,000 international visitors during the FIFA World Cup™ months of June and July 2018.
This will be in addition to the average 4.3 million international visitors to Russia during that same time period
over the past four years. By far the largest share of travellers to Russia next summer, 69%, are expected to come
from Europe, according to Visa research.
Based on historical data from the 2014 FIFA World Cup Brazil™, we anticipate that Russia can also expect to see
an increase in travellers’ spending. On average, visitors attending the 2014 FIFA World Cup Brazil™ spent 31
percent more per card than regular tourists in Brazil.
So, go to fifa.com/tickets to buy your ticket for the 2018 FIFA World Cup™ and if you plan to visit Russia next
summer all you will need is your Visa card.
cardmag l Stephen Day, Head of Sponsorsjip, Brand & Client Marketing - Europe, Visa
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ATM
ATM deposit comes of age
London, 15th December 2017 - ATMs have come a long way from being just a cash delivery
channel, and among a range of advanced facilities, many deployers allow customers to make
instant cash deposits at their machines
The number of ATM cash withdrawals rose by six billion in 2016
RBR’s Global ATM Market and Forecasts to 2022 shows that the number of cash withdrawals made at ATMs
globally in 2016 was 107 billion, 6% more than in 2015. Withdrawal volumes are falling in some developed
markets, but this is often accompanied by a rise in the total value of cash withdrawn, as customers choose to
access their cash by making fewer, higher-value transactions. Not only are withdrawal volumes and values rising
in most markets, but customers can increasingly also make real-time cash deposits at ATMs. By the end of 2016,
the number of ATMs that could be used to automatically deposit banknotes reached 1.1 million, which equates to
34% of the global ATM total.

Automated deposit ATMs enable banks and independent ATM deployers to reduce cosi
The rise in ATM popularity meant that banks could rationalise their branch networks, or redeploy staff members
who no longer needed to carry out as many over the counter cash withdrawals. The same is now happening with
banknote deposits, as automated deposit ATMs allow banks to move staff members to other roles, such as sales.
Depositing cash with a teller is often restricted by branch opening hours; automated deposit ATMs, however, can
be stationed in bank lobbies, through the exterior wall of the branch or even off-site, meaning that customers can
deposit their banknotes at more times of the day and in more locations. By connecting additional facilities to the
deposit module, deployers often enable customers to settle bills, transfer money, or pay for other goods and
services with the deposited cash.
An increasing number of automated deposit ATMs recycle banknotes
Recycling ATMs - automated deposit ATMs that also dispense the deposited banknotes - are growing in number.
Over 670,000 ATMs at the end of 2016 were recyclers, up from 360,000 in 2012. In addition to staff
redeployment or rationalisation, these machines also allow banks and independent ATM deployers to reduce their
cash-in-transit (CIT) costs, as they require fewer cash replenishment visits. Reducing reliance on CIT companies
is a goal for many deployers.
Rowan Berridge, who led RBR’s Global ATM Market and Forecasts to 2022 research, said: “Banks are improving
the functionality of their ATMs so that more transactions can be migrated from then branch counter to selfservice, freeing up staff to undertake sales and advisory tasks. Furthermore, they are increasingly rationalising
their branch networks and using ATMs to offer a wide range of services in areas that do not justify the presence
of a traditional outlet”.
cardmag l © RBR l www.rbrlondon.com
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Emerging markets poised for impressive ATM growth
London, 7th November 2017 - Fast-developing smaller markets, many of which are in south Asia
and Africa, show potential for an ATM boom, at a time of slowing growth in the world’s more
mature markets.
Insatiable demand for ATMs in China and India comes to an end
According to RBR’s latest report, Global ATM Market and Forecasts to 2022, the number of ATMs worldwide
reached a record 3.3 million in 2016. The rate of expansion slowed to 3%, down from 5% in 2015, largely as a
result of rationalisation across western Europe and in other major markets such as Brazil and Russia. Moreover,
the combined total of 80,000 new installations in China and India in 2016, while still impressive, represents a
notable slowdown. RBR reports that the strategies of the largest Chinese and Indian banks are evolving from
estate expansion to optimisation, while the number of ATMs deployed by non-banks is shrinking in China and not
growing as fast as expected in India.
Smaller south Asian and African markets have huge opportunity for more ATMs
Despite the maturity of many markets, scope for expansion is far from exhausted everywhere. For the first time,
RBR’s global ATM research features detailed forecasts for many smaller markets, revealing a wealth of growth
opportunities in south Asia and Africa. RBR’s study shows Myanmar is set to see the fastest growth over the next
five years. The number of ATMs in the country grew from zero in 2011 to almost 2,500 by the end of 2016,
driven primarily by wide-reaching economic reform. Meanwhile, neighbouring Bangladesh’s ATM market has been
booming since early 2015, when a relaxation in deployment regulations triggered a surge in new installations
which shows few signs of slowing. With banking services and the economies of both countries expanding rapidly,
ATM numbers are forecast to more than double by 2022, to 18,000 and 6,000 in Bangladesh and Myanmar
respectively.

There has been strong recent growth in the Middle East and Africa, and this is expected to continue, especially in
many African markets. Algeria is forecast to see the region’s fastest growth in its number of ATMs as banks follow
the national postal service in building coverage rapidly across the country.
Low current provision combined with rising financial inclusion points to strong ATM growth
Rowan Berridge, who led the RBR research, commented: “although most major ATM markets are now growing
more slowly, or even contracting in some cases, many smaller, developing countries continue to have huge
potential. These markets are characterised by a low density of ATMs to population – fewer than 100 machines
per million people – but are enjoying rapid economic growth and benefiting from state-driven programmes to
increase financial inclusion. Cash is set to remain hugely important in these markets and prospects for growth in
ATM deployment are excellent”.
cardmag l © RBR l www.rbrlondon.com
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POS
Global POS software market surpasses seven million installations
London, 7th December 2017 - RBR’s second annual study into POS software at major retail and
hospitality chains reveals a fragmented and competitive sector
Huge grocery segment characterised by diverse range of store formats
Global POS Software 2017, the latest study by strategic research and consulting firm RBR, shows that the grocery
segment accounts for 46% of POS software deployments. This makes it comfortably the largest segment globally,
owing to a wide range of grocery retailers, including major chains focusing on large format stores in Europe, and
Asian players operating networks of small stores. The report, the only in-depth international study of this market,
also reveals that 36% of POS software installations are in the general merchandise segment, comprising mixed
retailers including department store chains such as JC Penney, and speciality firms like fashion brand Gap. The
ongoing expansion of large quick-service restaurant chains globally, in particular in emerging markets, contributes
to a burgeoning hospitality sector, which accounts for 18% of POS software installations.

The scale of North America’s retail sector is unparalleled
Global POS Software 2017 confirmed North America as by far the largest region for POS software installations,
representing 39% of the world total, owing to the chained nature of its general merchandise and hospitality
sectors. Asia‐Pacific ranks second by this measure, buoyed by China, where both domestic and international
players are expanding their business activities. Western Europe is the other major region for POS software, with
its concentrated grocery segment accounting for the majority of installations. In the remaining regions, there are
fewer local retailers which have sizeable store networks.
NCR remains the largest POS software vendor, followed by Toshiba and Oracle
Vendors from the USA, Europe and Asia compete to supply the largest retailers and hospitality firms, many of
which have international operations. NCR is the largest POS software supplier in the world, accounting for 16% of
the market, and leading in three of the six regions covered by RBR’s study. The second largest vendor globally,
Toshiba, has a strong footing in the Americas, as well as in its home region of Asia-Pacific. Oracle has 13% of the
global market, with the largest share in North America; it also leads in both general merchandise and hospitality
segments globally. Diebold Nixdorf is the second largest vendor in Europe and has a strong presence in Asia.
Other major suppliers with an international presence include US firm Aptos, the UK’s PCMS and GK Software
from Germany.
New customer rollouts and store expansion boost new POS software count
RBR’s study also found that in the year to June 2017, POS software rolled out by new customers, and by existing
clients in additional stores accounted for 291,000 installations globally. These included argescale projects by
Australian, German and Japanese grocery chains as well as the expansion of discount brands in both the USA
and Europe, and department stores in Asia. Alan Burt, who led the research for RBR commented: “These new
deployments underline the increasing importance of POS software to retailers aiming for a frictionless shopping
experience for customers”.
cardmag l © RBR l www.rbrlondon.com
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EXKLUZÍVNĚ
František Jungr:
platby v reálném čase budou dostupné v Čechách a na Slovensku již tento rok
Progresivní technologie nás obklopují všude kam se podíváme. S mírnou nadsázkou lze říci, že
v budoucnu budeme platit již pouhou myšlenkou …
Co připravuje společnost Visa v letošním roce jsem se zeptal Františka Jungra, Head of Core
Products Visa pro střední a východní Evropu
Cardmag : Ve výhledech pro rok 2018 uváděla Visa i platby v reálném čase. Je v plánu spuštění
nějaké konkrétní služby?
František Jungr: Ano, ještě letos na podzim chystáme zahájení evropského provozu platformy Visa Direct. V
posledních letech se přístup k placení dramaticky změnil. Zákazníci i prodejci při nakupování, placení a přijímání
peněz čím dál více spoléhají na zařízení s připojením k internetu a očekávají, že budou moci platit způsobem,
který si sami zvolí. Okamžité platby jsou jedna z oblastí, po kterých volají nejčastěji. Visa Direct na poptávku
právě po platbách v reálném čase odpovídá. Příjemce platby má k penězům okamžitý přístup. Očekáváme tak, že
služba promění způsob, kterým firmy a spotřebitelé platí a převádějí prostředky, jak v rámci jednotlivých
evropských zemí, tak přes hranice.
Cardmag: Jaké klientely se bude služba týkat? A jaké
platby přes ni bude vlastně možné provádět?
František Jungr, Visa: Výhoda Visa Direct je, že ji lze využít pro
všechny typy plateb. Pro debetní karty mají vydavatelé povinnost
připsat prostředky do 30 minut, u ostatních typů karet je to pak
dobrovolné. Může jít o transakce mezi firmou a spotřebitelem
(B2C), jako je vyplacení výhry při sázení či okamžitá výplata
pojistného. Stejně tak mohou firmy v rámci B2B transakcí
v reálném čase platit freelancerům či svým dodavatelům. Úplně
nové možnosti přinese platforma ale i samotným spotřebitelům. Ti
si mezi sebou budou moci posílat peníze třeba i s využitím
chytrých telefonů například při rozdělování útraty v restauraci
nebo zasílání kapesného dětem. Všechny případy mají společné to,
že banka držitele karty připíše peníze na učet nejpozději do
zmíněných 30 minut. Reálně to ale bude v řádu vteřin.
Cardmag: Na čem nyní rozšíření plateb v reálném čase
závisí?
František Jungr, Visa: Na spuštění služeb využívajících Visa
Direct musí spolupracovat více stran - poskytovatelé platebních
služeb, finanční instituce a obchodníci. Dostupnost Visa Direct pro
obchodníky v Evropě a následně i ve zbytku světa by nicméně
mělo výrazně urychlit například partnerství, které jsme uzavřeli se
společnosti Worldpay. Vůbec prvním obchodníkem se pak stal
Facebook ve Velké Británii. Nyní hledáme partnery v Čechách a na
Slovensku a těšíme se na první ukázky spolupráce i na lokálním
trhu.
Cardmag: Kdy tedy můžeme zavedení Visa Direct očekávat?
František Jungr, Visa: Visa vydala požadavek, aby vydavatelé karet v Evropě umožnili platby v reálném čase do
října 2018. Ještě letos se tak stane placení mezi spotřebiteli a firmami ještě pohodlnější, bezpečnější a hlavně
rychlejší.
cardmag l graling l foto grayling l na fotce František Jungr, Visa
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CONTACTLESS
European card issuers look to contactless for growth
London, 15th January 2018 - New research from RBR shows that in many mature
European markets issuing contactless cards is crucial to keeping card businesses
growing
New cardholders continue to generate business for issuers in CEE
The number of cards in Europe grew by 2% in 2016 to reach 1.5 billion at the end of the year, according to RBR’s
new report, Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2018. Western Europe accounts for two thirds of this
total, and central and eastern Europe (CEE) the rest. The two regions saw simile growth in 2016; for CEE this was
faster than in 2015, while it slowed in western Europe. CEE features a number of markets which are still
developing and where a large number of people do not have a payment card. In Western Europe, conversely,
most people already have at least one card, and issuers are looking to contactless to keep their card businesses
growing.
Russian momentum offset by challenges in Ukraine and Kazakhstan
RBR’s report shows that there were 480 million payment cards in CEE at the end of 2016. There were a large
number of new cards in Russia, where there is still a significant number of people who do not have a bank
account. However, political and economic difficulties in Ukraine and the withdrawal of nearly all prepaid cards in
Kazakhstan put a brake on overall growth in the region. Western Europe is a mature payments market. New
business does not generally come from fading new unbanked customers, but from winning business from
competitors or persuading customers to add cards to their wallet. RBR’s research shows that the total number of
cards in the region increased to 1.0 billion at the end of 2016. With the exception of Denmark, France and the
Netherlands, every western European market grew in 2016. In the Netherlands and France, specific reasons
explain the decline; in the former, banks have been closing inactive accounts, whilst in the latter, the once
dominant private label cards sector is under pressure, and contracted. Greece was a surprise as the region’s
fastest-growing market, as a limit on the value of cash cardholders can withdraw from ATMs has boosted the
debit card sector.

Contactless the “must-have” feature for European issuers
As markets across the region continue to mature, issuers need to look for different strategies to ensure their
cards businesses keep growing. RBR’s Daniel Dawson commented: “The most obvious way for issuers to continue
developing their cards businesses is contactless. Contactless is low cost for issuers and acquirers to implement,
reduces costs for merchants and is popular with cardholders. While some contactless use replaces existing card
transactions, it also displaces some cash transactions driving overall card usage.”
cardmag l © RBR l www.rbrlondon.com

cardmag no 1.2018

38

© únor 2018

cardmag no 1.2018

39

© únor 2018

TECHNOLOGIE
Mastercard: Peněženku nahradí chytré hodinky

Praha 23. ledna 2018 - Klasická peněženka se v roce 2018 stane minulostí, protože ji svět nahradí
nositelnými zařízeními. Už nebudeme chrastit kapsou plnou drobných, zoufale hledat zatoulanou
platební kartu nebo se zabývat deformacemi střihu našich kalhot. Podle předpovědí bude plných
62 procent nositelných zařízení, často označovaných jako chytré hodinky, obsahovat do roku 2020
platební funkce, oznámila společnost Mastercard.
„Nositelná zařízení, která donedávna zvládala jen relativně jednoduché úkony, jako je počítání
kroků nebo měření srdečního tepu, získávají se schopností zprostředkovávat platby zcela nové
možnosti,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.
V roce 2016 měl trh s chytrými hodinkami hodnotu obrovských 16,2 miliardy dolarů, přičemž se očekává další růst
i rozšiřování schopností zprostředkovávat platby. Zvýšení prodejů v Británii o 45 procent v roce 2016 představoval
jeden z nejvýraznějších nárůstů mezi evropskými zeměmi: prodalo se zde neskutečných 13 milionů nositelných
zařízení.
Hnacím motorem růstu trhu s chytrými hodinkami je především důvěra v bezkontaktní technologie. Ve druhém
pololetí roku 2015 vzrostl v meziročním srovnání počet bezkontaktních plateb realizovaných v evropských zemích
téměř o 170 procent a v roce 2016 se jejich počet dále ztrojnásobil.
Objem mobilních plateb realizovaných v sedmi
nejvyspělejších zemích EU (Británie, Francie,
Německo,
Itálie,
Švédsko,
Nizozemsko
a
Španělsko) ke konci roku 2015 vzrostl na 52
miliard dolarů, přičemž v následujících pěti letech
se očekává jeho ztrojnásobení. Ve stejném roce
spotřebitelé v Británii utratili bezkontaktními
platbami 25 miliard liber, zatímco v roce 2017 bylo
přibližně stejné částky - přesně 23,23 miliardy liber
- dosaženo za pouhých šest měsíců. Jsou to
především velká města, která těží z využívání
rychlých a bezpečných bezkontaktních plateb ve
veřejné dopravě. A nositelná zařízení tyto platby
ještě usnadňují. Stávají se tak stále oblíbenějšími a
poptávka po nich se v evropských zemích jen mezi
lednem a červnem 2017 v meziročním srovnání
zvýšila o 22 procent.
Jakkoli je rychlost realizace platby důležitým parametrem, trvalo bezkontaktním platbám několik let, než se staly
běžným způsobem placení. Nositelná zařízení jsou nyní díky pokročilému zabezpečení na samém prahu podobně
širokého uplatnění.
V České republice si na možnost platby pomocí nositelného zařízení ovšem zatím musíme počkat. „V současné
době na českém trhu tuto možnost žádná z bank nenabízí, ale ze zkušeností z okolních trhů, kde
jsou již mobilní platby dostupné, vyplývá, že je to jen otázkou nepříliš vzdáleného času,“ mínil
Miroslav Lukeš, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko. Systém Mastercard
Tokenization se významnou měrou podílí na tom, proč jsou platby prostřednictvím nositelných zařízení
bezpečnější než kdy dříve. Díky tomuto systému je zajištěno, že šestnáctimístné číslo platební karty se v chytrých
hodinkách nikde nepoužívá ani neukládá - namísto něj se používá náhradní číselný kód, označovaný jako „token“,
který se vystavuje samostatně pro každé zařízení, které je schopno zprostředkovávat platby. Výsledné
zabezpečení, uplatňované pro digitální platby, je podobné elektronickému čipu platebních karet.
Tokenizace navíc přidává další úroveň zabezpečení, neboť vlastní číslo platební karty zůstává skryto, a to i během
platební transakce v místě prodeje. Jelikož většina lidí dává přednost digitální peněžence od své vlastní banky,
umožňuje tento postup jednodušší přístup k důvěryhodnému způsobu realizace elektronických plateb.
cardmag l foto bison & rose
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Mastercard: Nákup online potvrzený otiskem
nebo mrknutím bude od dubna 2019
Praha 30. ledna 2018 - Spotřebitelé získají od dubna 2019 možnost využívat biometrické prostředky, jako je otisk prstu nebo rozpoznání obličeje, k ověření své totožnosti při nakupování online a
placení prostřednictvím služeb Mastercard. Díky společnosti Mastercard se biometrické ověřování
totožnosti stane novou normou internetového nakupování.
Široká dostupnost tabletů a chytrých telefonů se schopností pracovat s biometrickými údaji, tedy zařízení, u nichž
spotřebitelé tyto schopnosti očekávají nejčastěji, spolu s novými regulatorními požadavky EU na silně
zabezpečené ověřování totožnosti naznačují, že nazrál čas k tomu, aby bylo pro digitální platby biometrické
ověřování k dispozici.
„Nástup biometrie odpovídá požadavkům zákazníků na bezpečná platební řešení, nákupní pohodlí a
rychlost, což je v souladu s postupující digitalizací jejich životního stylu. Hesla jsou neoblíbená a
nepohodlná, často ale také slabým článkem bezpečnosti. Využívání biometrických prostředků bude
přínosem i pro obchodníky a banky,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a
Rakousko Miroslav Lukeš.
Přes 90 procent spotřebitelů dává přednost biometrickému ověření k potvrzení platby ve srovnání s ověřením
pomocí hesla, a podle nedávné studie provedené Oxfordskou univerzitou ve spolupráci s Mastercard má 92
procent bankéřů zájem uvést biometrická řešení do praxe. Banky rovněž uvádějí, že v případech, kde je
biometrické ověření totožnosti k dispozici, vykazují spotřebitelé výrazně vyšší tendenci započatý nákup dokončit.
Četnost upuštění od nákupu klesá při využití biometrického ověření až o 70 procent ve srovnání s jinými způsoby,
jako je například jednorázové heslo zasílané prostřednictvím SMS, což dokazuje výrazně vyšší míru spokojenosti s
uživatelským prožitkem.
Stávající způsoby prokázání totožnosti online mohou
znamenat, že nakupující musí za tímto účelem opustit
stránky prodejce, což může být navíc složité či časově
náročné. Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je
přejít od ověření prostřednictvím toho, co spotřebitel zná
(např. heslo) a co má v držení (platební karta, chytrý mobil)
k tomu, co má (chytrý telefon) a čím je (biometrické údaje).
Mastercard je již několik let hnací silou v prosazování
technologií biometrického ověřování plateb, přičemž se
zaměřuje na zdokonalování spotřebitelského prožitku
současně se zabezpečením plateb realizovaných online i
offline. Řešení Mastercard Identity Check, které je
v současné době dostupné v 37 zemích, umožňuje využívat
otisk prstu, skenování rohovky nebo rozpoznání obličeje
k ověření totožnosti jednotlivce v online prostředí během
nakupování či při správě bankovního účtu. Toto řešení
výrazně zrychluje provádění digitálních transakcí a zvyšuje
úroveň zabezpečení, což umožňuje plynulé dokončení
nákupu a tím snižuje četnost nedokončených nákupů.
Prosazování biometrických technologií je součástí nového
akčního plánu společnosti Mastercard, který má pomoci
bankám, obchodníkům a dalším partnerům v potírání
podvodů a ve zlepšování spotřebitelského prožitku
v současném prostředí digitálních transakcí. Zároveň tento
záměr odpovídá regulatorním požadavkům na vysoce zabezpečené ověřování totožnosti spotřebitelů, které
stanovuje revidovaná směrnice o platebních službách PSD2. Cílem je poskytovat plynulejší zážitek při nakupování
a snižovat četnost neopodstatněných případů zamítnutí transakce. Součástí realizace tohoto plánu jsou i nově
vytvořené služby společnosti Mastercard Decision Intelligence či Automatic Billing Updater, které využívají
moderních technologií, včetně umělé inteligence. Mastercard takto pomáhá svým partnerům nejen naplnit
požadavky nové směrnice PSD2, ale také pokročit ještě dále v optimalizaci procesu dokončení nákupu zákazníky.
cardmag l bison & rose l foto bison & rose
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ROZHOVOR
David Brendl: zájem o Android Pay roste, mobilní platby čeká
stejný boom jako bezkontaktní platby
Praha, 8.února 2018 - Právě začátek letošního roku je ten správný čas, abych požádal o krátký
rozhovor Davida Brendla, manažera Visa pro inovace. Řeč byla, jak jinak, o mobilních platbách …
Jsme součástí další revoluce … platby bezkontaktními kartami, mobily, věcmi … a ještě něco?

Cardmag: Od spuštění Android Pay v Česku uběhly už více než dva měsíce. Jak si podle tebe Češi
tento typ placení oblíbili?
David Brendl, Visa: Podle zpětné vazby bank i zákazníků samotných jde již nyní o nejúspěšnější mobilní
platební službu. Android Pay si během prvních 2 měsíců aktivovalo více klientů než v případě všech předchozích
existujících mobilních komerčních služeb v České Republice dohromady. Služba se tak etablovala nad očekávání
dobře. Banky hlásí jen za první týdny spuštění stovky tisíc transakcí o celkovém objemu v řádech desítek milionů
korun. Je tak evidentní, že Češi možnost pohodlného a bezpečného placení mobilem oceňují.
Cardmag: Jaký potenciál má podle tvého názoru
služba do budoucna?
David Brendl, Visa: Službu zatím nabízí na místním trhu
čtyři banky. V roce 2018 budeme moci sledovat ještě
mnohem výraznější rozšíření služby. Postupný příchod
dalších řešení pak umocní skutečně masivní nástup mobilních
plateb obecně a připraví tak trh na skutečný přechod do
světa plně digitálních plateb. Zrovna Česká republika má pro
to navíc výrazné předpoklady.
Cardmag: Můžeš upřesnit, jaké předpoklady máš na
mysli?
David Brendl, Visa: Češi jsou dlouhodobě velkými
fanoušky platebních inovací. V bezkontaktním placení
patříme ke světové špičce a podle údajů ze září 2017 takto
provádíme 91 % všech karetních transakcí, což nás staví
světově na druhou příčku jen těsně za Austrálii. Vzhledem
k podobnosti technologií pak očekáváme, že mobilní placení
zažije v Česku minimálně stejný boom jako běžné
bezkontaktní platby kartou. Ještě před spuštěním Android
Pay používalo V České republice mobilní zařízení jako chytré
telefony, tablety či nositelnou elektroniku ke správě svých
financí a každodenním platbám 67 % lidí. Je tak zřejmé, že
trh je na mobilní platby připravený a platit pomocí mobilní
peněženky bude již brzy preferovaný způsob většiny
zákazníků.
Cardmag: Jaký dopad podle tebe bude mít další rozvoj mobilních plateb na platební byznys?
David Brendl, Visa: Rozvoj mobilních plateb je podle nás součástí širšího trendu ve smyslu přesunu plateb do
digitálního prostředí. Digitální platby, tedy mobilní i online platby, rostou pětkrát rychleji než transakce „fyzickou“
kartou. Do roku 2020 pak bude na světě 20 miliard zařízení připojených k internetu, umožňujících provádění
plateb. Už brzy tak nebudeme omezení pouze mobilními telefony či nositelnou elektronikou. Budeme si moci
objednat a zaplatit nákup na displeji lednice či zaplatit za palivo na pumpě bez vystoupení z vozu díky konceptu in
-vehicle plateb. Podpora a rozvoj služeb, jako jsou mobilní platby, pak příchod této doby čím dál tím více
přibližují.
cardmag l text & foto grayling l na fotografii David Brendl, Visa
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ANALÝZY
Trendy e-shopů pro rok 2018
Jaké můžeme letos očekávat novinky a změny ve světě online nakupování? Důležitou roli bude hrát umělá
inteligence, mobilní technologie i využití virtuální a rozšířené reality. Nakupování se zrychlí a vylepší se cílení na
zákaznické potřeby, uvádí portál wisdmlabs.com.
Virtuální a rozšířená realita nasimuluje osobní zkušenost
Podle jeho studie 59 procent zákazníků na internetu nakonec obchod nedokončí, protože jim chybí
osobní zkušenost s produktem. S tím teď pomáhají showroomy virtuální reality a rozšířené reality,
které umožňují zákazníkovi prohlédnout si produkt ve speciálních brýlích jako naživo ještě před
nákupem.
„Zákazník tím ušetří čas a obchodník zase peníze. Za pár let bude i v Česku běžné, že si před
nákupem nasadíte brýle nebo vám to již rovnou umožní monitor a vyberete si, co vám vyhovuje.
Výhodou této technologie je, že dokáže zprostředkovat emoce, tedy simulovat osobní zkušenost s
produktem. Takže od fyzického i pocitově plochého zobrazení produktů se dostáváme do
prostorového vnímání a silného zážitku,“ říká Gabriela Teissing z Rebel&Glory, české firmy zaměřující se
na nové technologie a jejich využití.
Rozhovor online s chatbotem nahradí živý zákaznický servis
Online nakupování postrádá osobní rovinu, při které se zákazník může na cokoli zeptat jako při návštěvě reálného
obchodu. Řešením však může být konverzační rozhraní, jako je například chatbot. Tento „mluvící robot“ zodpoví
odpovědi na otázky zákazníka namísto prodavačky nebo živého operátora na telefonu.
Analýza dat bude pravidlem, ne výjimkou
Stále více spotřebitelů očekává osobní přístup, který plně odpovídá jejich zájmům a potřebám. Pro lepší
identifikaci těchto potřeb obchodníci stále více využívají analýzu dat a související technologie. Jejich smyslem je
pomoci obchodníkům lépe reagovat na poptávku a zvýšit tak šance na zisk.
“E-shopy na základě dostupných dat oslovují zákazníka s tím, co jej zajímá a o co již dříve projevil
zájem. Stejně tak se stále více snaží odhadnout, co zákazníka zajímat může nebo brzy zajímat bude.
Obchodníci interně pracují také se segmentací zákazníků, kteří jsou u nich registrováni. Sledují
vyhledávání a klíčová slova, typ zařízení, zdroje návštěv, historii nákupů, polohu, den, čas, dostupné
demografické údaje,” říká produktový manažer e-shopu Kasa.cz Petr Štursa.
Stále se rozvíjí personalizace obsahu e-shopů, díky níž zákazník najde produkty, o které se při poslední návštěvě
zajímal. E-shopy dnes samozřejmě umí popřát zákazníkovi k svátku či narozeninám, nebo ho pošťouchnou, když
si „zapomněl“ zboží v košíku.
Nakupování bude přesnější díky umělé inteligenci
Zákaznické cílení v oblasti e-commerce se samozřejmě spoléhá na postupy SEO, které odhalují, jak lidé
vyhledávají na webu. Kromě stanovení relevantních klíčových slov by ovšem mělo být během roku 2018
nezbytnou součástí metod SEO i vizuální a hlasové vyhledávání pomocí umělé inteligence. Podle studie ComScore
by většina vyhledávání na internetu měla probíhat pomocí hlasu už v roce 2020.
Automatická nabídka pomůže dokončit obchod
Hodně zajímavé je a v tomto roce bude vyhodnocovat velká data v reálném čase a na základě toho automaticky
spouštět různé scénáře. „Když se například loajální zákazník zasekne na objednání dopravy, může mu
automaticky pop-upem vyjet nabídka na dopravu zdarma. Důvodem inovací je bezpochyby generace
Y a generace Z. Ta sice nemají největší kupní sílu, ale je vlivná a může významně zamávat
s tržbami,“ říká zakladatel e-shopu VEMZU.cz Michal Do Viet Anh.
Výdejna přímo v obchodě vedle vašeho domu
Důležitým prvkem je také způsob vyzvedávání zboží a jeho blízkost bydliště. „Při rozhodování zákazníka
nerozhoduje jen cena, ale také rychlost a jednoduchost doručení. Jedním z trendů bude tedy také
možnost propojení online obchodu s kamennou prodejnou. Z kamenných prodejen se vlastně stávají
místa pro online nákup s možností okamžitého vyzvednutí,“ říká mluvčí e-shopu Euronics.cz Lenka
Mastešová.
Statistiky také ukazují, že 80 procent lidí srovnává ceny, sleduje recenze produktů nebo hledá prodejní místa přes
mobilní telefon. Většina lidí bude tedy už brzy využívat mobil v rámci celého nákupního procesu.
cardmag l

cardmag no 1.2018

44

© únor 2018

cardmag no 1.2018

45

© únor 2018

cardmag no 1.2018

46

© únor 2018

Will Indonesia’s ATM market follow the same path as China and India?
London, 17th January 2018 - Self-Service Banking Asia returns to Indonesia on 21st and 22nd
March 2018. RBR’s flagship ATM conference in the region will address the most pressing issues
facing the industry today, including cash recycling, omnichannel integration, branch transformation,
ATM security and the latest ATM innovations
Southeast Asia has some of the world’s most dynamic ATM markets
Southeast Asia is home to some of the most dynamic ATM markets in the world; significant unbanked populations
and underdeveloped rural areas in many countries mean that banks are expanding thein fleets rapidly to meet
demand. Many deployers are taking full advantage of the potential of the ATM, and adding functionality far beyond the simple cash withdrawal. The excitement about the Chinese and Indian ATM markets has cooled over the
last couple of years and the industry is looking elsewhere to identify the next hot market. Economies and banking
sectors across southeast Asia are growing fast, but Indonesia is of particular interest because it is by far the largest market in the region.
Hear the latest perspectives from banks and industry experts
Tapping into this interest, RBR’s Self-Service Banking Asia 2018 conference provides a Unixe opportunity for local
and regional banks to listen to presentations about the latest industry trends and view solutions from the world’s
leading ATM hardware, software and services suppliers. 2018 marks the second Indonesian edition of this conference, and Self-Service Banking Asia 2018 will also build on the success of other RBR conferences around the
region, in Beijing, Mumbai, Bangkok and Manila. RBR’s Managing Director, Dominic Hirsch, comments: “SelfService Banking Asia is a unique opportunity for banks in the region to gather and learn from each other; this
exchange of ideas allows banks to improve processes, better serve their customers and, ultimately, drives the
industry forward”. A busy speaker agenda demonstrates the scope of diversity found in the region. Delegates can
learn from case studies from BCA, DBS Bank, Maybank, Bankwest and OCBC NISP, as well as hear thoughtprovoking industry perspectives from institutions such as Bank Indonesia and Visa, giving them the opportunity to
refine their own selfservice banking strategies. The networking breaks and dedicated exhibition area will showcase the latest self-service technology from leading international suppliers*.
Unique atmosphere at RBR’s Asian conferences
Self-Service Banking Asia attracts over 350 delegates from southeast Asia and beyond. Amanda Hardy, Conference Manager for the event, highlighted the unique atmosphere when she said: “RBR’s Asian conferences generate
a real buzz - banks in the region bring a level of enthusiasm that we don’t see elsewhere.” She continued,
“Exhibition booths are virtually sold out, but if any companies would like to get involved they should contact me
as soon as possible, and we will do our best to accommodate them, as we don’t want anyone to miss out”.
Self-service banking in Indonesia
Indonesia is the largest ATM market in southeast Asia. The number of ATMs in the country surpassed the
100,000 mark during 2016. The size of the market is just one of the indicators of its potential - here are a few
more:
・ Unbanked population: Despite recent advances in financial inclusion, a large segment of the population in
Indonesia remains outsider the banking system. Bank Indonesia, the central bank, has several initiatives in place
to drive financial inclusion and demand for services will rise as people enter the banking system.
・ Bank branches: There are 35,000 bank branches in Indonesia and banks continue to expand their networks
into underserved areas. The majority of transactions take place in branches; however, there is a gradual move to
digital channels, causing banks to seek greater efficiency in branches. The potential for automated self-service
within both newly opened branches and as part of branch transformation programmes is huge.
・ Innovation: Indonesia is a heavily cash-based society, driving opportunities for the installation of additional
ATMs. A rise in use of digital channels will see greater integration of these alternative forms of self-service with
the ATM and branch channels, and banks are also beginning to experiment with automated deposit and recycling
functionality.
cardmag l © RBR l www.rbrlondon.com
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Suitsupply mezi horaly
Suitsupply, nizozemská oděvní společnost založená v roce 2000, tradičně upoutává pozornost svou výjimečnou
komunikační kreativitou. Čtenáři magazínu mohou porovnat hravost a originalitu komunikačního konceptu
společnosti resp. srovnat s předešlými kampaněmi (např. cardmag#2.2016 resp. cardmag#2.2017). Společnost
Suitsupply působí v západní Evropě, USA, Kanadě a Číně.
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Under

Na nejjižnějším cípu Norska u vesničky Baly se buduje podle projektu společnosti Snohetta první evropský
podmořský restaurant s názvem „Under“. Stavba započala v roce 2017. Otevření restaurantu je plánované na
únor 2019. Restaurace pojme 80 až 100 návštěvníků. Architektonickou společnost Snohetta jsme představili
čtenářům v zimním čísle magazínu cardmag#1.2017.
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Kamil Lhoták: Retrospektiva
Praha, únor 2018 - Retro Gallery připravila dosud nejobsáhlejší retrospektivní výstavu maleb Kamila Lhotáka.
Výstava potrvá v pražském Obecním domě od 7/2 do 22/4/2018. Výstava volně navazuje na předešlé expozice
„obrazy Kamila Lhotáka 1938 - 1965“ v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (2016) a expozici
„Sic tur Ad Astra“ představenou v Muzeu Kampa (2015). Právě probíhající expozice přináší průřez autorovy
tvorby. Díla zapůjčilo 17 státních a více než 30 soukromých sběratelů.
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