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Z ČESKA
Společnost NCR vychází vstříc evropským zákazníkům rozšiřováním
vývojového centra v Praze
V oblasti maloobchodního prodeje jsou patrné zrychlující se trendy, které přiostřuje vysoká míra
konkurence a očekávání zákazníků. K nim patří zejména bezchybná kvalita služeb, rychlost a
variabilita elektronických plateb včetně bezkontaktních a mobilních možností, integrované věrnostní
programy, samoobslužný prodej nebo cílený marketing s využitím sociálních médií.
Společnost NCR vychází vstříc evropským zákazníkům
rozšiřováním vývojového centra v Praze. Více než 200
profesionálů poskytuje lokální podporu, vývoj produktů a
implementačních služby v oblastech maloobchodu, ale také
finančnictví a restauračních zařízení.
Jako základní produkt pro maloobchodní prodej nabízí
společnost NCR novou generaci pokladních systémů, které jsou
určeny pro jednotlivé segmenty trhu. Dotykové ovládání a plná
integrace platebních terminálů jsou samozřejmostí. Pokladní
systémy mohou být využívány v místech s plnou obsluhou,
případně jako koncové samoobslužné terminály. Pokladní
systémy jsou typicky konfigurovány centrálně a propojeny do
cloudového řešení se servery pro poskytování věrnostních
programů a slev. Takový systém pak nabízí různé typy
marketingu, včetně využití sociálních sítí. Jako příklad lze uvést
komplexní systémy pro obsluhu čerpacích stanic, které umožňují
propojit platby paliva s dalšími službami, jako je doplňkový
prodej nebo objednávka rychlého občerstvení. Druhým
příkladem je možnost poskytování
věrnostních
slev
majitelům
supermarketů, kteří provozují čerpací
stanice
jako
rozšíření
svých
standardních
služeb.
Posledním
trendem
je
rozšíření
možnosti
samoobslužného prodeje a platby
prostřednictvím samoobslužných pokladen, skenovacích handhaldů nebo chytrých
telefonů zákazníků, které jsou plně integrovány do systému prodeje.
Klíčovou výhodu získají zákaznici dalším propojením celého řešení do jediné integrované
platformy budoucnosti. Nová platforma Retail ONE společnosti NCR umožňuje
zákazníkům dále využívat stávající pokladní a platební systémy a současně zohledňovat
poslední trendy a nabízet možnosti samoobslužného odbavení prostřecnictvím
dedikovaných terminálů či mobilních zařízení. Na jednotlivá zařízení pak systém nahlíží
jako na přístupové body (tzv. „touch points“), které mají stejnou konfiguraci a možnosti
přizpůsobené konkrétním potřebám jednotlivých zákazníků.
cardmag l NCR l grafika a foto NCR
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Češi rádi platí kartou, vybavenost obchodů terminály je však stále nízká
Protože Češi milují inovace, velmi rychle se stali evropskými lídry v používání bezkontaktních karet. V počtu
terminálů jsou však oproti Evropě až 20 let pozadu.
Praha, 2. dubna 2015 - V České republice aktuálně připadá zhruba 10 platebních terminálů na tisíc obyvatel a
v průměru jedna platební karta na osobu. Statisticky se tak ČR ocitá mezi svými sousedy:
Polsko a Slovensko jsou na tom hůře z hlediska počtu terminálů, Rakousko a Německo naopak
vedou v obou ukazatelích.
„V České republice jsme ke konci roku 2014 evidovali 110 308 platebních terminálů, což meziročně
představuje nárůst o 16 procent. Pokud bychom se však chtěli dostat na průměr evropské
„sedmadvacítky“, museli bychom počet terminálů navýšit bezmála o 90 procent
a počet karet o 60 procent. To nám při současných trendech zabere nějakých 15, respektive
20 let,“ odhaduje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku
a Slovensko.
Přibližně stejně dlouho nejspíše potrvá, než se Česká republika dostane na evropskou úroveň v poměru plateb u
obchodníků a výběru z bankomatů. Zatímco v Evropě podle statistik představují 84% transakcí platby u
obchodníků a 16% karetních transakcí výběry z bankomatů, u českých majitelů karet je tento poměr výrazně
odlišný – výběry z bankomatů představují celých 55% transakcí na jednu kartu. Liší se i průměrná výše útraty u
obchodníka: zatímco Evropan nakoupí za 1320 korun, Čech kartou zaplatí kolem 780 korun.

Využití platební karty ČR vs. EU
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Zdroj: Visa Europe

„Český trh má v oblasti placení kartou obrovský prostor pro další rozvoj. Navzdory celosvětovým
trendům stále často dostává přednost hotovost – ať už kvůli nedostatečnému pokrytí platebními
terminály, či proto že si Češi především v určitých oblastech jednoduše nezvykli karty využívat.
S ohledem na některé evropské statistiky by se klidně dalo říct, že jsme časově asi o jednu generaci
pozadu,“ shrnuje Marcel Gajdoš.
Cestování, restaurace - zde se platí kartou nejméně
Český trh skýtá značný potenciál zejména v oblasti dalšího rozvoje akceptace platebních karet. V
tomto pohledu spatřuje Visa Europe velký prostor především v oblasti cestování, obchodů a
restaurací. „V těchto sektorech se míra vybavenosti platebními terminály pohybuje mezi 20 a 25
procenty. Možnosti růstu jsou tedy značné,“ přibližuje Marcel Gajdoš.
Asociace Visa Europe mezi tuzemskými společnostmi identifikovala 93 tisíc vhodných adeptů, kteří splňují veškeré
předpoklady pro to, aby zavedli platby kartami. Někde chybí terminály, jinde ochota platit kartou.
Vedle nedostatečného počtu platebních terminálů je v placení kartou limitující i chování samotných
spotřebitelů. Jakkoli z jejich strany narůstá obliba bezhotovostních plateb, stále zůstává vysoké
procento těch, kteří nejsou zvyklí platební kartu používat vůbec. „Je to vidět například u čerpacích
stanic, kde vybavenost terminály sice dosahuje 91 procent, avšak karty při placení využívá pouze
třetina zákazníků,“ poukazuje Marcel Gajdoš.
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Vybavenost terminály a platby kartou
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Podobně je tomu i v oblasti cestování, kde platební terminály provozuje asi čtvrtina firem. Kartami
se však platí pouze sedm procent výdajů. „Konkrétně v těchto oblastech je třeba soustředit se na
změnu chování zákazníků, nikoli pouze na vývoj infrastruktury,“ dodává Marcel Gajdoš.
Na druhou stranu jsou oblasti, kde je princip zcela obrácený. Příkladem jsou obchodní centra (např. obchody
s oblečením), kde se kartami uskutečňuje 45 procent všech plateb, a to navzdory statistikám, podle nichž je
terminálem vybaven pouze každý pátý obchod (pokrytí terminály 21%). Zákazníci tedy vyloženě chtějí a jsou
zvyklí platit bezhotovostně, zdaleka ne vždy však mají tuto možnost.
cardmag l grayling

MasterCard je lídrem inovací v oblasti mobilního placení
V rámci konference Trendy v mobilním placení, která se uskutečnila dne 18. března v prostorách City Green Court
v Praze na Pankráci, představila společnost MasterCard zastoupená klíčovými členy inovačního týmu Richardem
Walitzou a Luďkem Sloukou novinky v oblasti mobilního placení - jaké technologie jsou v současné době
využívány, co se do České republiky teprve dostává a na co se můžeme těšit v blízké budoucnosti.
Díky globální službě MasterPass, jež byla v České republice uvedena na konci loňského roku, mohou uživatelé
kromě vlastního placení na internetu také spravovat svoje platební karty či dobíjet kredit na mobilním telefonu.
Kromě individuálních uživatelů ale také přináší výhody pro obchodníky ze sektoru e/m-commmerce. Při
představení MasterPass na českém trhu ho bylo možné využít pouze u několika obchodníků - České dráhy,
alza.cz a damejidlo.cz. Postupně však jejich počet narůstá, nyní již lze hovořit o tisících online obchodů, které
umožnují svých zákazníkům využít snadné a bezpečné placení s MasterPass.
Jak MasterPass funguje? Uživatel vyplní všechny potřebné údaje pouze při registraci do aplikace, tedy údaje ke
kartě, fakturační a doručovací adresu apod. Poté se může pustit do nakupování tak, jak je běžně na internetu
zvyklý. Zákazník si vybere zboží, počet kusů a další nezbytné náležitosti ke svému nákupu. Při volbě platební
metody si ovšem místo klasické platby kartou či na
dobírku vybere možnost zaplatit přes MasterPass, jehož
logo je součástí platební brány. Obchodník poté obdrží
informaci, že transakce proběhla a údaje, kam má zboží
doručit. Informace o platební kartě zůstávají v aplikaci,
nejsou sdíleny s obchodníkem. Aplikace MasterPass
zvýšila počet dokončených nákupů, protože dříve se
stávalo, že zákazníka přestalo všechno vyplňování údajů
kolem dokola bavit a nákup raději nedokončil. Obzvláště
při nákupech přes mobil je třeba, aby vše bylo rychlé a
bezpečné, díky MasterPass si může zákazník například
koupit lístek na vlak již v tramvaji cestou na nádraží bez
toho, aby musel v tramvaji vytahovat svoji platební kartu
a opisovat z ní údaje za přítomnosti cizích lidí.
Luděk Slouka a Richard Walitza, oba MasterCard, foto MasterCard
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Co dalšího společnost MasterCard prezentovala? Aktuálně je možné využít pro placení také biometrickou
autentizaci - při přihlášení a potvrzování platby v rámci mobilní peněženky MasterCard Mobile mohou majitelé
nejnovějších mobilních telefonů značky Apple se čtečkou otisku prstu. Richard Walitza s Luďkem Sloukou ale
ukázali, že ani tady možnosti nekončí a technologické možnosti společnosti MasterCard jdou ještě mnohem dál.
Díky dalšímu rozšíření těchto technologií můžete z mobilu zaplatit třeba i faktury nebo darovat peníze přes QR
kód. Tento projekt byl nedávno představen v pražské zoologické zahradě. U výběhu ledních medvědů můžete
najít interaktivní ceduli, na níž jsou kromě dotykové obrazovky s různými hrami a zajímavými informacemi o
medvědech umístěny také dva QR kódy. Pomocí jednoho si můžete stáhnout mobilní peněženku MasterCard
Mobile a pomocí druhého pak přispět na chov ledních medvědů. Společnost MasterCard je sama jejich hrdým
sponzorem.

Toto ovšem nebyly jediné novinky, které byly v rámci prezentace MasterCard představeny. Mezi trendy patří
přeposílání peněz mezi dvěma uživateli z karty na kartu. Takto je možné realizovat cross boarder i domácí platby,
adresát je identifikován pouze telefonním číslem nebo číslem platební karty MasterCard. Převod je rychlejší a
pohodlnější než u běžného převodu z účtu na účet. Mobilní peněženka navíc zavádí i lepší management platební
karty, která je v peněžence uložena. Její majitel si může navolit, jakým způsobem bude možné s kartou zacházet,
u jakých typů obchodníků budou povoleny transakce, případně v jaké výši a v jakých zemích půjde tato karta
využít. V praxi tedy půjde například zablokovat kartu pro platby u čerpacích stanic ve vybraném světovém regionu
nebo pro platby ve Spojených státech ve výši nad 1 000 dolarů apod. V rámci autorizace platby jsou pravidla
k dané kartě nastavena v reálném čase.
cardmag l best communications l foto MasterCard

c
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Autentifikace otiskem prstu - současnost mobilních plateb
Při konferenci Trendy v mobilním placení jsme si vzali stranou Richarda, ředitele pro rozvoj
mobilních plateb a inovací MasterCard pro ČR a SR, a probrali jsme s ním všechny novinky, které
během svojí prezentace účastníkům představil.
Cardmag: Než začneme řešit letošní novinky, pojďme si nejprve projít, co se MasterCardu povedlo
dokončit v loňském roce.
R. Walitza: Bylo toho hodně. Z těch nejčerstvějších věcí bych určitě vypíchnul, že jsme v listopadu 2014 na
českém trhu spustili globální službu MasterPass, která umožňuje velmi jednoduché, rychlé a bezpečné placení na
internetu a nebo přímo z mobilních aplikací. . A to není všechno. Můžete díky této aplikaci třeba také spravovat
svoje platební karty nebo dobíjet telefon. I obchodníkům přináší řadu výhod. Když nemusí zákazník e-shopu pořád
dokola zadávat fakturační a doručovací údaje, tak spíš svůj zamýšlený nákup dokončí. Je to snadné, stačí kliknout
na ikonu MasterPassu při výběru způsobu platby. Jsem osobně hrozně rád, že se povedlo MasterPass na českém
trhu zavést. Je za tím tvrdá práce našeho inovačního a marketingového týmu a myslím, že je důvod být na to
hrdý.
Cardmag: Zní to dobře. Jak to Češi přijali?
R. Walitza: Neskutečně pozitivně. I proto jsem tak rád, že se to podařilo. Češi jsou hračičky, inovátoři, nebojí se
novinek. Náš národ patří mezi špičky v bezkontaktním placení a tohle je zase další krok, do něhož se Češi
intenzivně zapojili. Při oznámení vstupu MasterPassu do Česka jsme spolupráci s obchodníky počítali na prstech
jedné ruky, i když to byli skuteční velcí a masoví obchodníci. Šlo o České dráhy, alza.cz a damejidlo.cz. A dneska?
Jsou jich tisíce. Jedná se o velké onlinové obchody, ale i o menší e-shopy, pro které je možná ještě obtížnější si
zákazníky udržet. Nechci zmiňovat žádná konkrétní jména, protože není v mých silách a našich časových
možnostech vyjmenovat všechny, ale jsou to třeba prodejci pojištění, elektroniky, provozovatelé řetězců kin,
aerolinky či slevové portály. Ale zaznamenali jsme například i platby v květinářství nebo při registraci na běžecké
závody. Máme plán, že bychom chtěli do konce letošního roku pokrýt službou MasterPass všechny české e-shopy.
Cardmag: To je velmi cílevědomý plán …
R. Walitza: Zatím to jde dobře. A je jasné, že
pokud je ta možnost, tak se přece nespokojíme
pouze s pokrytím poloviny trhu. Ta služba je opravdu
zajímavá a přináší řadu výhod jak pro uživatele, tak
pro obchodníky.
Cardmag: Co dalšího se chystá na letošní rok?
R. Walitza: Něco jsme již představili v prvním
kvartálu. Za mě jako člověka z inovačního týmu je
hodně zásadní možnost přihlašovat se do mobilní
peněženky MasterCard Mobile otiskem prstu. Otisk
prstu se využívá nejen pro přihlášení, ale také pro
potvrzení plateb. Samozřejmě to jde pouze na
telefonech, které již mají čtečku otisků, třeba
nejnovější iPhony. Je to hrozně jednoduché, super
rychlé a bezpečné. Můžu ukázat. Vezmu mobil,
otevřu digitální peněženku a telefon mě vyzve
„Ověřte otisk prstu kvůli přístupu do MC Mobile“.
Přiložím prst a už to jede. A úplně stejně pak ověřuje
platby. Biometrická autentifikace je obecně velký
trend a při placení zajišťuje rychlost a bezpečnost
transakcí. Už jen pro to, že si nemusíte pamatovat
žádné heslo.
Cardmag: Apple se teď vůbec hodně dostává do platebního byznysu. Jejich novinka Apple Pay je
teď ve Spojených státech velké téma.
R.Walitza: To určitě. Možná by se mohlo zdát, že je to pro nás konkurence, ale není tomu tak. Spolupráce se
společností Apple už generuje stovky tisíc uživatelů. V létě navíc v USA odstartuje i Samsung Pay. Apple Pay a
Samsung Pay lze využívat díky platformě MDES, která bankám usnadňuje distribuci a aktivaci bankovní karty
v telefonech koncových uživatelů. V souladu se standardy kryptografické ochrany je zaručena bezpečnost, a tím i
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výhoda jedné z nejbezpečnějších platebních technologií ve světě. Z dalších dodatečných prvků ochrany, jež jsou
součástí Apple Pay a Samsung Pay bych asi jmenoval tokenizaci, také možnost snímání otisků prstů nebo zadání
autorizačního hesla. Naše společnost pracuje na tom, aby se i tento způsob plateb brzo rozšířil na další trhy.
Zatím nevíme, kdy dorazí Apple Pay a Samsung Pay i k nám, to je na rozhodnutí obou zmiňovaných firem, ale
obecně věřím, že do tří až pěti let se z toho stane jeden z nejoblíbenějších způsobů placení na světě.
Cardmag: Ještě bych se na chvíli zastavil u bezkontaktních plateb v mobilu. Co další zaklínadlo
dnešních dnů - HCE?
R. Walitza: Ani na tomto poli nezahálíme. Na Světovém mobilním kongresu v Barceloně jsme představili globální
řešení MasterCard Cloud Based Payments, které umožňuje digitalizovat platební kartu do mobilního zařízení
s operačním systémem Android. Zrychluje se tak přístup do těchto zařízení pro vydavatele platebních karet.
MasterCard má aktuálně po světě rozjetých desítky projektů ve více než 15 zemích. Rozšíří se tak portfolio
dostupných technických řešení umožňujících platbu mobilem. Jde nám primárně o to, aby byl uživatel spokojený a
měl příjemnou uživatelskou zkušenost bez ohledu na to, jaké používá zařízení. Proto jsou pro nás HCE i cloud
báječnými partnery na naší vizionářské cestě.
Cardmag: Je ještě nějaká aktuální aktivita, kterou by bylo záhodnou vyzdvihnout?
R. Walitza: Těžko bych upřednostnil z těch zbývajících jen jednu. Neustále zlepšujeme funkcionality naší mobilní
peněženky MasterCard Mobile na českém i slovenském trhu. Dobíjení kreditu na telefon jsem už říkal, z těch
nových věcí je to třeba možnost platit faktury za podpory standardu České bankovní asociace, to je hodně
důležitá věc. Také je možné pomocí digitální peněženky darovat peníze, stačí jen naskenovat QR kód, krásný
příklad najdete třeba v pražské zoologické zahradě u ledních medvědů. Novinkou bude, že stávající aplikaci
„MasterCard Mobile powered by MasterPass“ budou moci zákazníci v ČR, SR, Rakousku a dalších zemích moci
použít nejen pro MasterPass platby na internetu nebo z mobilních aplikací, ale s touto peněženkou platit také
bezkontaktně, pomocí in-Store QR kódu nebo BLE/iBeacon.
Cardmag: Děkuji moc za příjemně strávený čas a spoustu zajímavých informací.
cardmag l best communications l foto MasterCard
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ZE SLOVENSKA
Čas kariet - Úspešný rok Visa Europe

Nárast na Slovensku v mnohých ukazateloch výtazne prekonal európský priemer
Bratislava, 23. januára 2015 - “Z hľadiska kartových platieb žijeme vzrušujúce obdobie a je veľmi
pravdepodobné, že rok 2015 bude rokom veľkých príležitostí“, hovorí Nicolas Huss,
výkonný riaditeľ Visa Europe. Podľa ročných obchodných výsledkov, ktoré spoločnosť Visa
Europe zverejnila, minuli európski zákazníci s použitím Visa kariet viac ako 2 bilióny Eur, z toho
1,5 bilióna Eur prostredníctvom transakcií na POS termináloch. Objem spotreby vzrástol oproti predchádzajúcemu
roku o 7,5%. Slovenský trh zaznamenal prudký, dvojciferný nárast, ktorý v mnohých ukazovateľoch prekonal
európsky priemer.
Slovensko - raketový trh
Slovensko s nárastom počtu transakcií o 22,4%, na 201 miliónov transakcií, predstavuje jeden z najrýchlejšie
rastúcich trhov v regióne Visa Europe. Slováci minuli kartami Visa 11,57 miliárd Eur, čo je o 14% viac ako minulý
rok, zároveň narástol aj počet platobných kariet Visa až na 2,77 milióna kariet. Karty Visa si udržiavajú na
Slovensku pozíciu neohrozeného trhového lídra. Prečo je to tak, hovorí Marcel Gajdoš, Regionálny manažér Visa
pre SR a ČR: „Vynikajúce výsledky vo všetkých hlavných oblastiach našej činnosti na Slovensku
odzrkadľujú nárast vôle a záujmu zákazníkov používať jednoduché a bezpečné platby kartou. Boli
sme úspešní aj pri zavádzaní nových a inovatívnych platobných nástrojov ako sú napríklad mobilné
platby, ktoré sú obrazom potrieb našich zákazníkov i partnerov - zákazníkov, obchodníkov a bánk“,
dodal.
Terminály u obchodníkov využívame čoraz viac
Podľa výsledkov za rok 2014 slovenskí držitelia kariet Visa čoraz viac využívajú platby priamo terminálmi na
mieste predaja. Nárast transakcií na POS termináloch zaznamenal najväčší medziročný rast, a to o 30,3%. Ide
o výrazne vyšší rast ako v ostatných krajinách Visa Europe, ktoré dosahujú priemerný medziročný rast 10,4%.
Toto číslo je ešte významnejšie ak sa pozrieme na susednú Českú republiku, kde počet transakcií na POS
termináloch vzrástol o 3,4%. Podľa slov Marcela Gajdoša, Slováci výrazne pokročili v používaní kariet Visa, ich
návyky sa rýchlo menia a bezkontaktné karty spôsobili, že platby sú pohodlnejšie ako kedykoľvek predtým. Výber
z bankomatov na Slovensku klesol o 6,5% , čo len potvrdzuje prebiehajúci trend, že Slováci stále viac a viac
preferujú transakcie na POS termináloch priamo v obchode pred manipuláciou s hotovosťou.
Marcel Gajdoš zároveň vidí veľký potenciál aj v NFC mobilných platbách, keďže Slovensko už zaviedlo SIM
centrické mobilné platobné riešenie a ako druhá európska krajina komerčne spustila aj NFC HCE (cloudové)
mobilné platby v spolupráci s VUB bankou. Počas tohto roku sa očakáva komerčné uvedienie cloudových
mobilných platieb ďalšími členskými bankami Visa, a tak budú pre slovenských zákazníkov možnosti platieb na
POS termináloch ešte flexibilnejšie.
Visa Debetné karty na slovenskom platobnom trhu dominujú
Slováci v porovnaní s inými možnosťami kariet preferujú používanie debetných kariet Visa. Slovenskí držitelia
kariet minuli v roku 2014 prostredníctvom debetných kariet Visa 11,05 miliárd Eur, čo predstavuje v tomto
programe kariet ročný rast o 14,3%. V porovnaní s rokom 2013 používali lokálni držitelia kariet svoje debetné
karty častejšie aj u obchodníkov, keď počet transakcií na POS termináloch s debetnými kartami Visa v roku 2014
dosiahol 50,2 transakcií na kartu, čo predstavuje nárast o 22,7%.
Európsky priemer počtu transakcií na jednu debetnú kartu Visa je 70,5, takže z tohto hľadiska má Slovensko
priestor na ďalší rast. Na druhej strane, v Českej republike je priemerný počet transakcií na POS termináloch
47,6 na jednu debetnú kartu Visa. Potenciálny rast počtu POS transakcií podporuje aj skutočnosť, že viac ako
90% trhu s bezkontaktnými kartami patrí spoločnosti Visa Europe a to, že do roku 2017 by mala byť sieť, ktorá
prijíma karty plne bezkontaktná.
Naše partnerstvo s obchodníkmi je podstatné a je načase pohnúť sa od diskusií o poplatkoch k niečomu
konštruktívnejšiemu. Prichádza regulácia medzibankových poplatkov a Európska komisia odhaduje, že táto
regulácia prinesie európskym obchodníkom úspory vo výške okolo 6 miliárd €. V spoločnosti Visa Europe
investujeme do nových platobných technológií viac ako 200 miliónov € ročne. Ak obchodníci investujú len zlomok
svojich úspor, tak môžeme naozaj pracovať spolu na tom, aby sme urobili veľký krok vpred v zlepšovaní
skúseností našich zákazníkov“, povedal Nicolas Huss.
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Elektronický obchod - výnimočný rok slovenských e-obchodníkov
Nárast výdavkov o 80,1% - pri platbách slovenských e-obchodoch, slovenskými i zahraničnými Visa kartami, jasne
ukazuje nadšenie zákazníkov používať on-line platobné riešenia. Táto chuť nakupovať on-line nemá vplyv iba na
zahraničné elektronické obchody, ale vytvára nové príležitosti aj pre e-obchodníkov na Slovensku. „Veríme, že
sieť elektronických obchodov sa bude naďalej rozširovať a impulz rastu elektronického obchodu
vidíme v pre Slovensko novom riešení Visa, a to je elektronická Visa peňaženka V.me. Dostupná by
mala byť už
v prvom štvrťroku 2015 a táto elektronická peňaženka urýchli a samozrejme
zjednoduší platby v elektronických obchodoch“, povedal Marcel Gajdoš.
cardmag l grayling

Slovensko patri medzi lídrov v bezkontaktných platbách v Európe
Bratislava 8.apríla 2015 - Bezkontaktné platby majú v našej krajine 3 milióny fanúšikov,
z toho viac ako pol milióna vo VÚB. Slovensko patrí v tejto oblasti k špičke v Európe. Častejšie
ich využívajú muži ako ženy. A hoci sa hovorí, že technológie sú doménou mladých, najstarší
fanúšik bezkontaktných platieb má 90 rokov. Ako sú na tom Slováci v porovnaní s Európou?
Na Slovensku sa dá platiť bezkontaktne troma spôsobmi. Bezkontaktnou platobnou kartou, nálepkou alebo
mobilom. VÚB banka ponúka všetky tri možnosti.
Najpopulárnejšie sú platby bezkontaktnými kartami Visa
Inspire, ktoré sa používajú od roku 2011 a dnes nimi platí
viac ako pol milióna Slovákov. Koncom roku 2013 k nim pribudli aj platobné nálepky na mobil,
či kľúčenku, obľúbené najmä u mužov.
Aktivovalo si ich cez 15 tisíc zákazníkov.
Najčerstvejšou novinkou je Wave2Pay mobilná aplikácia, využívajúca NFC HCE technológiu,
ktorú spustila VÚB vlani v novembri. Výhodou tejto mobilnej platby je, že nie je viazaná na
konkrétneho mobilného operátora a nevyžaduje ani zmenu SIM karty. Dáta sú uložené v bezpečnom cloude a do
telefónu sa prenášajú len počas platby. Rastúcu popularitu bezkontaktných platieb potvrdzuje aj zvyšujúci sa
počet bezkontaktných platobných kariet. Kým v prvom štvrťroku 2014 bol na Slovensku ich podiel sotva 50%,
ku koncu roka ich bolo vydaných viac ako 3 200 000, teda viac ako 64% zo všetkých kariet na trhu. Vo VÚB
predstavujú bezkontaktné karty 41% z celkového počtu platobných kariet vydaných bankou.
Rozšírenie bezkontaktných platieb významne súvisí s rastom počtu terminálov,
ktoré takéto transakcie podporujú. Kým v roku 2011 bolo na Slovensku len 2400
terminálov podporujúcich bezkontaktné platby - vlani iba VÚB mala viac ako 3 600
takýchto terminálov. „Do konca roka 2016 plánujeme mať všetky platobné
terminály VÚB vybavené bezkontaktnou technológiou,“ dopĺňa Andrea Šipošová,
riaditeľka odboru platobných kariet vo VÚB banke.
Muži sú odvážnejší
Bezkontaktné platby využívame najmä na platenie doma na Slovensku, kde sme vlani uskutočnili až 91%
všetkých transakcií a zvyšných 9% sme vykonali v zahraničí, najmä v Česku, Poľsku, Rakúsku a Maďarsku.
Odvážnejší pri využívaní noviniek sú zatiaľ muži, ktorí tvoria asi 60% používateľov bezkontaktných platieb. A hoci
sa hovorí, že technológie sú výsadou mladých, ľudia do 25 rokov tvoria len 22% zo všetkých platiacich
bezkontaktne. Najviac priaznivcov majú bezkontaktné platby medzi ľuďmi vo veku od 30-50 rokov. Ani starší
ľudia sa však bezkontaktných platieb neobávajú, len vo VÚB máme viac ako 1500 používateľov vo veku nad 55
rokov. Najstarší priaznivec tejto technológie má 90 rokov.
Priemerná hodnota nákupu v roku 2014
s bezkontaktnou kartou bola necelých 10 eur, čo svedčí o pretrvávajúcom trende používania bezkontaktných
platieb na menšie nákupy. Nakupujeme najmä v supermarketoch, na čerpacích staniciach, v reštauráciách
a u maloobchodníkov. Bezkontaktne možno mobilnými platbami zaplatiť až do výšky 1000 Eur, pričom pri
platbách do 20 Eur nepotrebujete zadávať PIN kód. Najaktívnejší používateľ zaplatil vlani bezkontaktne 720 krát.
Pri prepočte na obyvateľa patríme medzi TOP krajiny v európskom rebríčku.
Z údajov spoločnosti Visa Europe vyplýva, že počas roku 2014 držitelia kariet Visa na Slovensku vykonali viac ako
34 miliónov bezkontaktných platieb. Trend nárastu týchto platieb je zreteľný, keď sa tento počet porovnáme
s rokom 2013, keď bolo vykonaných 15 miliónov bezkontaktných platieb. Za posledných 12 mesiacov boli
v bezkontaktných platbách s kartou Visa najúspešnejšie Poľsko, Veľká Británia, Česká republika, Slovensko a
Španielsko. Slovensko patrí medzi najprogresívnejšie krajiny v Európe vo využívaní bezkontaktných platobných
transakcií. VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac
ako 40 krajinách po celom svete. Je aktuálnou držiteľkou ocenenia Najlepšia banka na Slovensku od magazínov
Global Finance a EMEA Finance ako aj ocenenia Banka s najlepšími službami privátneho bankovníctva na
Slovensku od magazínu Euromoney. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 196 retailových
pobočiek, 26 firemných pobočiek a 1hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v
Českej republike.
cardmag l vub
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ZE ZAHRANIČÍ
Allianz v Maďarsku využívá inovativní mPOS řešení od
Ingenico Mobile Solutions
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), globální lídr v oblasti inteligentních plateb, oznámila, že Allianz
Hungary, přední pojišťovací společnost, si zvolila mPOS řešení od Ingenico Mobile Solutions, a do konce roku s
ním vybaví svých 800 obchodních zástupců.
Nasazení mPOS řešení podporuje strategii globální digitalizace společnosti Allianz Hungary, jejímž cílem je
umožnit obchodním zástupcům uzavírat pojistné smlouvy kdekoliv a kdykoliv to vyhovuje zákazníkovi. Takové
řešení zlepší obchodní výsledky společnosti Allianz Hungary z prodeje celého portfolia pojistných služeb, ale
zároveň také nabídne mnohem kvalitnější služby zákazníkům.
Ingenico Mobile Solutions poskytla společnosti Allianz Hungary plně integrované a spravované řešení:
•
Bezpečný mobilní platební terminál (iCMP), propojený prostřednictvím technologie Bluetooth s plně
přizpůsobenou mobilní aplikací pro smartphony se systémem Android a iOS, které používají obchodní zástupci
společnosti Allianz.
•
Ucelenou platformu pro správu mobilního obchodování včetně možnosti úprav a zpracování účtenek, řízení
obchodních zástupců, správy zařízení, nástrojů pro přípravu výkazů a analytických funkcí.
•
Bezpečné směrování platebních transakcí přes platební bránu, která splňuje nejvyšší mezinárodní
bezpečnostní standardy jako PCI DSS a požadavky na Point to Point šifrování.
„Jsme velmi potěšeni důvěrou společnosti Allianz Hungary v naše zkušenosti a schopnosti pomoci s
realizací její strategie digitalizace prostřednictvím našeho inovativního mobilního řešení, které
kombinuje obchodní aplikaci s bezpečnými platbami,“ uvedl Luciano Cavazzana, výkonný ředitel pro
Itálii, východní Evropu a Afriku, Ingenico Group. „Dokonale to ilustruje naši schopnost pomáhat
významným společnostem zlepšovat jejich interakce se zákazníky. Společnost Allianz zaujímá
vedoucí postavení na cestě k nové a lepší zákaznické zkušenosti v oblasti pojištění a zároveň
zvyšuje svou obchodní výkonnost díky našemu integrovanému mPOS řešení.
„Jsme nadšeni z partnerství s Ingenico Mobile Solutions, které podporuje naše nové mobilní
pojišťovací a platební řešení, jedinečné na současném pojišťovnickém trhu. Toto řešení nám
umožňuje vylepšovat kvalitu našich zákaznických služeb, neboť našim obchodním zástupcům dává
schopnost poskytovat ucelenou nabídku služeb včetně poradenství, podepisování smluv a plateb.
Zákazník tak může platit první splátku pojistného platební kartou, a to v místě a čase, které určí
zákazník,“ řekl Zoltán Pásti, zástupce generálního ředitele pro prodej a obchodní síť, Allianz Hungary. „S
ohledem na více než 6000 transakcí během prvních několika týdnů je toto nové řešení už nyní
úspěšné.
Jako inovativní globální značka přináší Allianz nová řešení a služby, jejichž cílem je vždy pohodlí
zákazníků a rozšíření nákupních možností. V rámci digitalizační strategie naší skupiny je
představení moderního, elektronického a vysoce inovativního řešení Ingenico mPOS klíčem k
pohodlným, flexibilním, rychlým a bezpečným platbám za naše služby,“ dodává István Végh, zástupce
generálního ředitele pro provoz a IT, Allianz Hungária Zrt.
cardmag l ingenico group

Visa Europe uvedla tokenizáciu platieb
Umožní novú generáciu bezpečných platieb
Služba chráni údaje zákazníkov a umožňuje pohodlné platby pri využití rozličných technológií.
Tokenizačná technológia bude podstatou nových riešení mobilných platieb a mala by byť jednou
z najlepších metód ochrany údajov a prevencie podvodov. Nová služba je pre finančné inštitúcie
k dispozícii od polovice apríla 2015.
Spoločnosť Visa Europe vyvinula túto službu, aby reflektovala záujem zákazníkov využívať najnovšie
smartfóny a príručné zariadenia na úhradu platieb. V spolupráci s Visa Europe budú môcť finančné
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inštitúcie reagovať na rýchlo sa meniace prostredie a poskytovať svojim zákazníkom pohodlnejšie

a bezpečnejšie spôsoby platieb. Tokenizácia chráni údaje zákazníka, nahrádza informácie o platobnom účte na
plastovej karte sériou čísiel, ktoré možno použiť na autorizáciu platby bez uvádzania informácií o účte. Ak
zákazníci používajú mobilné zariadenia na bezkontaktné platby v obchodoch, je použitý tzv. token a nie údaje
o ich účte. Služba podporuje neustávajúci boj proti podvodom a umožňuje finančným inštitúciám kontrolovať
prostredia, kde možno token využívať - napr. token určený výhradne na bezkontaktné platby nie je možné použiť
na on-line nákupy. Okrem toho možno pri strate alebo krádeži mobilného zariadenia token jednoducho a rýchlo
deaktivovať.
Sandra Alzetta, výkonná riaditeľka pre hlavné produkty spoločnosti Visa Europe: „Veríme, že rok 2015 bude
rokom, kedy sa mobilné platby dostanú do rúk spotrebiteľov v celej Európe. Tokenizácia je jednou
z najdôležitejších technológií, ktoré sa v oblasti digitálnych platieb objavili a má potenciál
naštartovať úplne novú kapitolu v druhoch produktov, ktoré sa vyvíjajú. Preto sme vytvorili túto
flexibilnú a prispôsobiteľnú službu, ktorá umožní vydavateľom, obchodníkom a prijímateľom
poskytovať novú generáciu inovatívnych platobných metód spotrebiteľom - a to všetko pri
zachovaní očakávanej vysokej úrovni zabezpečenia.“
Visa Europe bude prítomná aj na kongrese Mobile World Congress v Barcelone, ktorý sa konala 2. až 5. marca
a jednou s tém bbyla aj diskusia o novej tokenizačnej službe.
cardmag l grayling

Austria Card is the first card manufacturer
to be certified by JCB in Europe
Vienna, 9th April 2015 - Austria Card supplies state-of-the-art JCB credit cards (Japan Credit Bureau). This
validation serves as another indicator of quality for Austria Card, which has already been certified by VISA,
MasterCard and Diners Club.
Austria Card, a Lykos Group company, is the first card manufacturer in
Europe, which has been certified by JCB as a credit card supplier and has
already delivered the first tranches to clients. Established in 1981 Japan
Credit Bureau is a major global payment brand and a pioneer in the
Japanese credit card industry. JCB cards are used by more than 86
million people around the world. As the company now enters the
European market, Austria Card has been certified to produce and
personalize the cards.
In order to receive the certificate Austria Card had to meet high
standards of security and information technology infrastructure as well as prove strict production capabilities.
Konstantinos Lagios, Chief Commercial Officer of Austria Card: “We feel very privileged that JCB, another
industry leader confides in our capabilities and services. The certification is a strong proof of the
high quality of our technology and production skills.”
Contactless payment
As mobile and contactless payment belongs to the latest developments on the payment market, JCB cards are
equipped with Near Field Communication (NFC) technology. Hence, Austria Card is now shipping Visa,
Mastercard, Diners, and JCB dual interface products. Customers as well as retailers profit from the dropping out
of small change, due to shorter waiting times in queues and quicker payment. International projects in sectors
such as public transport, access control, and mobile payment in shops have proven their value, as well as the
customer’s desire to merge the various applications.
Card based contactless payment has already been introduced in Austria by numerous banks and retailers, driven
by the increasing availability of contactless payment terminals. With both the number of NFC terminals and the

proportion of contactless payments rapidly increasing, the Czech Republic offers attractive growth
potential for NFC applications.

Strong track record
Stemming from the strong Austrian background in the payment systems area, Austria Card has advanced to
become one of Europe’s leading smart card developers and producers. Per year, the company’s 400 employees
produce about 60 million cards. The company is a major full service provider in the CEE area in the fields of card
body manufacturing, chip embedding and personalization. Austria Card is serving high-profile clients including

cardmag no 2.2015

26

© květen 2015

governments, public authorities, banks, retail
chains, and has carried out some of the most
prestigious projects within the industry. These
include the Austrian e-card which substitutes all
health insurance vouchers and can also be used as
a Citizen Card as well as the Oyster card, a storedvalue contactless smartcard to be used for public
transport in London.
cardmag l austriacard l foto austriacard

Nové aktivity MasterCard v Americe
Sledovat všechny denní zprávy na internetu je prakticky nemožné, mít však ucelený přehled o tom, co se
v současnosti děje „za velkou louží“, je k nezaplacení. Společnost MasterCard zahájila během posledního měsíce
několik významných projektů, a rozšířila tak síť vzájemné spolupráce s novými bankami, obchodníky, a potažmo i
se spotřebiteli.
MasterCard a Apple
Peněžence Apple Pay věnuje v současnosti v USA pozornost stále více bankovních domů. Držitelé platebních karet
MasterCard mohou taktéž využít tohoto nového způsobu placení. Oblíbenost služby Apple Pay roste v celé zemi,
od břehů Kalifornie až po pláže na Floridě. MasterCard navíc vyvinul aplikaci MasterCard Nearby, jež slouží
spotřebitelům k lokalizaci obchodníků v okolí, u nichž lze platit bezkontaktně.
MasterCard a Arnold Palmer Invitational
Golfový turnaj Arnold Palmer Invitational, jeden z klenotů PGA Tour, připravil pod záštitou MasterCard pro své
návštěvníky novinku, kterou si mohli vyzkoušet už v rámci letošního ročníku konaného v březnu. Diváci mají nyní
větší šanci, že jim na hřišti nic neunikne, a to díky zavedení nejnovějších platebních technologií, jež jim umožňují
přístup k rychlejším a bezpečnějším způsobům placení za licence nebo reklamní zboží v celém areálu Bay Hill na
Floridě. Turnaj Arnolda Palmera je tak po Waste Management Phoenix Open dalším v rámci PGA Tour, kde lze
platit bezkontaktně, ať již využitím bezkontaktních čipů, nebo karet či služeb QkR!, MasterPass a Apple Pay.
Vítězem turnaje se stal jednatřicetiletý Američan Matt Every, čímž zopakoval svůj úspěch z roku 2014.
MasterCard a Rakuten.com
Je libo laptop, zahradní hrábě nebo třeba kraba k večeři? Drobní podnikatelé v USA, jež vlastní platební kartu
MasterCard, mohou nyní ušetřit při nákupu prostřednictvím Rakuten.com, a to díky MasterCard Easy Savings
Program, automatickému slevovému programu pro malé a střední podniky, a Rakuten.com, jednomu z největších
online tržišť. Rakuten.com je globální e-commerce stránka, která zprostředkovává členům programu Easy Savings
Program přístup k více než 5 500 obchodům různých kategorií. Zákazníkům bude u 20 milionů vybraných
produktů vrácena částka, a to ve výši 3% z částky při nákupu do 250 USD a 2% při nákupu nad 250 USD.
MasterCard a Itaú
Při představě Brazílie se mnohým vybaví amazonský prales, dlouhé pláže nebo karnevalové tanečnice, nicméně
z ekonomického hlediska představuje Brazílie obrovský trh, jenž se rychle rozvíjí. Aby se mohla tamější ekonomika
srovnávat s nejvyspělejšími státy, prohloubil MasterCard spolupráci s Itaú Unibanco, jednou z největších bank na
světě. V rámci nově podepsaného dvacetiletého kontraktu se obě společnosti zavázaly k vytvoření a provozování
nové sítě elektronických plateb v Brazílii. Zatímco Itaú bude mít v kompetenci vydávání platebních karet,
MasterCard se postará o správu sítě a průběh transakcí. Vzniklá strategická aliance umožní soustředit se na
zvyšování počtu vydaných karet zejména v souvislosti s novou platební sítí.
cardmag l best communications
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NFC & CONTACTLESS
Najlepšie mobilné aplikácie pre vaše nákupy
MasterCard skúmal aplikácie v 36 krajinách Európy
Spoločnosť MasterCard zverejňuje unikátny rebríček „Mobile Top App Index“, ktorý hodnotí mobilné nákupné
aplikácie v tridsiatich šiestich krajinách Európy. Index zároveň opisuje spôsoby, ako ľudia využívajú mobilné
technológie pri nakupovaní na cestách. Prieskum, rozdelený do 19 kategórií naprieč všetkými sektormi, odhaľuje
hlavné trendy v jednotlivých odvetviach. Súčasne poukazuje na meniace sa zvyky spotrebiteľov aj vývojárov
aplikácií a ich spoluprácu s obchodníkmi. Podľa výsledkov pochádzajú najlepšie nákupné aplikácie z Veľkej
Británie a Nemecka.
Top aplikácie v roku 2015
Argos – Veľká Británia (Viacúčelový obchodník)
BlaBlaCar – Francúzsko (Osobné služby)
BiTaksi – Turecko (Taxi)
Booking.com Hotel Reservations Worldwide & Hotel Deals – Holandsko (Ubytovanie)
Conrad – Nemecko (Elektronika a multimédiá)
Chocogreets – Švajčiarsko (Darčeky a prekvapenia)
easyJet – Veľká Británia (Letenky)
Lieferheld – Nemecko (Rozvoz jedál)
Mothercare – Veľká Británia (Rôzne)
oBilet – Turecko (Doprava)
pamediakopes.gr – Grécko (Dovolenka)
Parko – Izrael (Parkovanie)
Nexto Reader – Poľsko (Vydavateľstvo)
Shpock – Nemecko (Online aukcie a inzeráty)
Spotlime – Taliansko (Vstupenky na zábavu)
Sixt Rent a Car – Nemecko (Automobily a motocykle)
The Body Shop – Veľká Británia (Kozmetika)
Tesco – Veľká Británia (Potraviny)
Zalando – Nemecko (Oblečenie a móda)
Javier Perez, prezident spoločnosti MasterCard Europe, hovorí: „Vidíme, že tradiční aj noví obchodníci sa
učia využívať moderné technológie, aby svojim zákazníkom zjednodušili život. MasterCard Mobile Top App Index
ukazuje, ktoré európske krajiny vedú pri vytváraní bezpečných a jednoduchých platobných skúseností, ktoré si
človek môže užiť, nech sa nachádza kdekoľvek.“
Mobil ako výklad obchodu
Index spoločnosti MasterCard zistil, že v súčasnej dobe je pre európskych obchodníkov i vývojárov aplikácií
najzaujímavejších 7 maloobchodných kategórií, ktoré pokrývajú približne 65% všetkých aplikácií. Sú to: Rozvoz
jedál, Taxi, Cestovné lístky (železničné, verejná doprava, autobusové atď.), Vydavateľstvo (knihy, časopisy atď.),
Ubytovanie, Parkovanie a Zábava (kino, divadlo, festivaly, šport a pod.).
Možnosti platby
Platobné karty – ponúka 52% aplikácií
Platba v hotovosti – ponúka 36% aplikácií
Online peňaženky – ponúka 24% aplikácií, na vzostupe
Online platby kartou a online peňaženky predstavujú znateľne vyšší podiel v celkových platbách – 82% a 39%.
Sociálne médiá
V súčasnej dobe rastie aj prihlasovanie sa k nákupnému účtu u internetového obchodníka pomocou profilu na
sociálnych médiách. Zákazník tak môže využívať služby bez toho, aby musel absolvovať opakované zadávanie
svojich údajov. Trend sa odráža aj v mobilných nákupných aplikáciách, hoci z viac ako 1 000 testovaných aplikácií
ponúka prekvapivo iba 7,5% obe možnosti registrácie.
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Medzi zaujímavé či neobvyklé európske platobné aplikácie patria napr. objednávky občerstvenia na akcie vopred,
identifikácia a nákup oblečenia, ktoré vidíme na ľuďoch v televízii, platba za dobitie elektromobilu, platba za
objednávky zemného plynu, platba za zásobu balenej vody či platba bohoslužby.
Poznámka:
Proces hodnotenia aplikácií
Prieskum: skupina odborníkov vybraných spoločnosťou MasterCard zhromaždila všetky dostupné mobilné
aplikácie týkajúce sa nakupovania v 36 krajinách Európy (Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Čierna Hora, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Taliansko, Izrael, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Macedónsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko , Rakúsko, Grécko,
Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Veľká
Británia). Tím stiahol a testoval zhromaždené aplikácie pomocou vopred pripraveného dotazníka. Do užšieho kola
bolo vybraných 57 aplikácií (tri v každej kategórii).
Hodnotenie: Porota (Dr Carsten Sørensen, profesor digitálnych inovácií na London School of Economics and
Political Science, Jennifer Copestake, novinárka BBC, a Steve Wood, Mobile Payments Lead Europe spoločnosti
MasterCard) vybrala 19 najlepších aplikácií na základe troch kategórií:
Technické aspekty - kvalita inteligentného riešenia (varianty platformy, akosť programovania, použitie API, výkon,
stabilita atď.)
Použiteľnosť/výtvarný aspekt - zákaznícke digitálne pohodlie (jednoduchosť použitia, vzory, tok, rozhranie,
grafické detaily, umelecká úroveň atď.)
Obchodný/funkčný aspekt - vplyv platobnej inovácie (platobné metódy, relevantnosti, trhová priebojnosť,
lokalizácia atď.)
cardmag l best communications

Boom cloudových mobilních plateb:
Placení technologií HCE zavede přes 30 bank
- Bezpečné bezkontaktní platby aplikacemi Google Play, založenými na technologii Host Card Emulation (HCE),
během roku 2015 nově zavede přes 30 členských bank asociace Visa Europe
- Již nyní tyto aplikace využívá sedm členských bank
- Novým zemím, mezi nimiž nechybí ani Česká republika, banky vůbec poprvé představí tyto služby na Světovém
mobilním kongresu ve stánku Visa
Vůbec poprvé bude tato služba představena veřejně pro několik nových zemí, kde banky aktuálně uvádějí do
provozu aplikace pro bezkontaktní mobilní platby postavené na nejnovějších verzích operačního systému Android
a jeho funkci Host Card Emulation (HCE). Tato technologie umožňuje platby bez využití dalšího bezpečnostního
elementu prostřednictvím emulované platební karty.
Technologie HCE slouží bankám jako základ, na němž mohou vyvíjet a uvádět do provozu své vlastní aplikace pro
mobilní platby určené zákazníkům, kteří disponují chytrými telefony s operačním systémem Android a technologií
NFC (Near Field Communication neboli bezdrátová technologie). Ta funguje jako radiový přenos dat na krátkou
vzdálenost umožňující jednoduchou a bezpečnou obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními.
V současnosti je v provozu již sedm projektů v pěti zemích (Polsko, Španělsko, Turecko, Itálie
a Slovensko), přičemž dalších více než 30 bank ohlásilo, že své aplikace „Visa Cloud-Based Payment” v Google
Play spustí do konce roku 2015.
HCE mobilní platby i v České republice
„Implementace mobilních bezkontaktních plateb je díky specifikacím Visa Cloud Based Payments
pro retailové banky velice jednoduchá. Mohou rychle a snadno reagovat na poptávku po bezpečném
bezkontaktním placení ze strany zákazníků, kteří využívají chytré telefony. Zájem vidíme i v České
republice, kde službu plánuje spustit několik významných tuzemských bank ještě v tomto roce.
Celkový počet evropských bank, které se rozhodly mobilní bezkontaktní platby zavést do konce roku
2015, potvrzuje, že tento rok bude z pohledu mobilních plateb zlomový,“ uvádí David Brendl, manažer
pro inovace společnosti Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.
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Jeremy Nicholds, výkonný ředitel mobilního segmentu ve společnosti Visa Europe, doplňuje, že banky, které se již
rozhodly do této oblasti investovat, hlásí již nyní velmi zajímavá čísla o využívání této technologie a interakci s
klienty.
„Od okamžiku, kdy společnost Google vůbec poprvé oznámila začlenění HCE do operačního systému Android,
pracuje Visa intenzivně s členskými bankami a dalšími finančními a technologickými institucemi na tom, aby
platby touto technologií s podporou NFC splňovaly ta nejpřísnější kritéria. Úspěch technologie HCE je výsledkem
naší dlouhodobé strategie spolupracovat s širokým spektrem partnerů, které zahrnuje přední mobilní operátory,
výrobce telefonů a operačních systémů. Cílem této strategie je zajistit členským bankám možnost využívat široké
škály řešení pro implementaci mobilních plateb, aby svým zákazníkům mohly nabídnout skutečně inovativní
produkty.”
cardmag l grayling
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ROZHOVOR
Albert - interaktivní, multifunkční platební EFT Terminál
Před 18 měsíci, na mezinárodní konferenci Cardforum 2013 ve Špindlerově Mlýně, byl poprvé
představen prototyp nového revolučního řešení - interaktivního, multifunkčního platebního EFT
terminálů - Albert. S Miroslavem Pekárkem ze společnosti Wincor Nixdorf jsme diskutovali o
současnosti tohoto revolučního produktu.
Roman Kotlán, cardmag: Můžeš krátce přiblížit, v jaké fázi se nyní Albert nachází a co se za těch 18
měsíců odehrálo?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Ano, velice rád. Máme za sebou asi nejdůležitější fázi celého projektu a
tvorby produktu zároveň. Je vždy dobré tvořit produkt s vidinou prvního kontraktu, který naplní výrobní kapacity
na více než 50%. Na druhou stranu to bylo a je hodně zavazující a zároveň ne vždy v ideálním stavu. Vzhledem
k velkému očekávání na trhu živené více jak 2letou marketingovou kampaní jsme byli často nuceni přistoupit
k neočekávanému výkonu ve vývoji. Především v našem centru v Praze, kde jsme pracovali prakticky celý rok, a
to i o víkendech a svátcích včetně těch vánočních. Máme to ale úspěšně za sebou, výroba jede na plné obrátky a
sklady zákazníka jsou zásobovány.
Roman Kotlán, cardmag: A jaká je odezva? Naplnilo to tvoje představy?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Byla to velká neznámá. Na jednu stranu jsme věřili, že po oficiálním
uvedení na trh bude velká poptávka, protože všichni mají Alberta rádi, ale zároveň na straně druhé jsme byli
nervózní, zda se naplní očekávání. Nebylo to jenom o vývoji produktu a jeho finální realizaci, ale také o
mohutném logistickém procesu. Naplnit sklady po celé Austrálii znamenalo tisíce a tisíce kilometrů přeprav na
místa určení. Asi nejvíce jsme se báli možných skrytých vad. Odezva byla dle mého názoru více než pozitivní a vše
funguje jak má. Jak poptávka, tak celková spokojenost s kvalitou produktu. Je znát, že poslední rok jsme strávili
hodně času optimalizací procesu výroby a dohledu nad kvalitou produktu. Musím přiznat, že nikdo z nás
neočekával, když jsme s tím před 3,5 rokem začali, prakticky na zelené louce, co to všechno bude pro nás
znamenat. Jsem pyšný na tým v Praze, v Berlíně, v Londýně, jakým způsobem dokázal čelit výzvám takto
složitého projektu. Mnohdy to znamenalo, že se v pátek večer rozhodlo, že v sobotu ráno část týmu letí na
Taiwan nebo do Sydney na několik týdnů a nikdo z našich lidí nikdy neprotestoval, což je obdivuhodné. Myslím si,
že to je jedna důležitá část celého úspěchu. Myslím tím bojovnost jednotlivců pro společnou věc. Neexistuje žádný
způsob poděkování, který by zpět nahradil obětování všech jednotlivců, kteří měli šanci se na tom podílet.
Roman Kotlán, cardmag: Pojďme zpět k Albertovi. Co všechno dokáže?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Albert, jak jeho jméno poukazuje, je prostě geniální :-) Ne náhodou si náš
zákazník zvolil název“Albert“ podle geniální osobnosti 20. století. Proto i my se nebráníme používat toto jméno
ačkoliv to do AEVI jména tak úplně nebo zcela nezapadá … Ale vážně a doopravdy. Hlavní výhodou je, že jsme
použili otevřenou platformu Android. Tento systém je velice otevřený a používá „open source“ princip. V dnešní
době již existuje neuvěřitelné množství, až milionů lidí na celém světě, co dokáže během relativně krátké doby
vyvinout vcelku použitelnou samostatnou aplikaci. My jsme se věnovali jen bezpečnosti, jak takovouto hodně
otevřenou platformu zkrotit pro použití bezhotovostní platby kartou s ohledem na všechny nutné certifikace a
především na hlavní základ v podobě vkládání pinu dotykově na té samé obrazovce, která běží v otevřeném módu
pro všechno ostatní. Tímto Albert otvírá možnosti bez případných omezení a je svým způsobem unikátním
řešením certifikovaným podle normy PCI PTS. Doposud měla všechna PIN entry zařízení klávesy. Albert
samozřejmě akceptuje všechny card present transakce (chip and PIN, magnetic stripe a NFC), ale umožňuje také
placení mobilním telefonem (QR kód).
Roman Kotlán, cardmag: Čím ještě se jeho genialita projevuje? Čím je to dáno?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Kolem Alberta vytváříme Ekosystém. Na naši developerské platformě
developer.aevi.com si developeři můžou stáhnout SDK a začít vyvíjet aplikace, které obohatí jeho osobnost bez
nutnosti znalostí logiky platebního zařízení, akceptující karty po celém světě včetně EMV a NFC. Naše představa je
vtáhnout do platebního procesu koncového zákazníka a další obchodní partnery a využít tak veškeré zkušenosti z
mobilního světa. Naším cílem je pomoct malým a středním firmám v jejich podnikání tím, že jim dáme k dispozici
nástroj vybaven aplikacemi vhodnými pro různé druhy podnikání - pro retail, pohostinství, poštovní aplikace,
cestovní ruch, realitní kanceláře atd. Zároveň tak rozšířit možnost nabídky prodeje dalších služeb tam, kde by to
téměř nikdo nečekal. S Albertem se opravdu kreativitě meze nekladou.
Roman Kotlán, cardmag: Kdo všechno může vyvíjet aplikace na Alberta?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: De facto jakákoliv firma, která se zabývá vývojem aplikací. My
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samozřejmě také aktivně přispíváme k dalšímu vývoji Alberta, ale vycházíme z předpokladů, že „Víc hlav, víc ví“.
Proto jsme se také rozhodli zúčastnit velkého Hackathon eventu v Berlíně, v dubnu tohoto roku během Apps
World, 22-23. 4. 2015 - první Wincor Nixdorf Hackfest. Překvapením a potěšením pro nás byl zájem a účast
opravdu velkých hráčů. Nyní vyhodnocujeme celkové výsledky a máme v plánu pokračovat ve spolupráci s těmi,
kteří byli nejúspěšnější.
Roman Kotlán, cardmag: Pochopil jsem správně, Alberta nabízíte malým i středním firmám? Jak se
k nim firma jako Wincor Nixdorf má v plánu dostat? Můžeš nám prozradit váš obchodní model?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Není to tajemství a budeme pokračovat v modelu, který vznikl spolu
s našim pilotním projektem, v Austrálii. Alberta budeme prodávat především přes partnery, kteří mají schopnosti
využívat své obchodní modely a rozšiřovat si tímto způsobem své portfolio služeb. Jedná se v první řadě o
acquirery a mobilní operátory. Následně mohou využívat tyto produkty i velké nadnárodní řetězce, ale ten první
fokus je na instituce, které již mají vybudovanou distributorskou síť.
Roman Kotlán, cardmag: Kde všude předpokládáš nasazeni Alberta?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Vzhledem ke skutečnosti, že jsme stále nejvíce aktivní v Evropě, tak to
bude Evropa. Dále se chceme věnovat i EMV implementaci na americkém kontinentě.
Roman Kotlán, cardmag: Kdy lze očekávat masovější nasazení Alberta?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Začíná prakticky teď (… smích). Ne teď vážně, chceme co nejdříve. Bude
záležet kolik partnerů se objeví, někteří z nich s námi již mají vytvořené napojení na AEVI Pay a s ostatními se
napojení teprve bude muset vytvořit, ale to není složitý proces.
Roman Kotlán, cardmag: S trochou nadsázky lze říci, že se s Albertem můžete začít prosazovat v
platební infrastruktuře podobně jako Apple v mobilních telefonech resp. tabletech. Co na to
konkurence?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Ano, to bych byl hodně rád, kdyby to tak bylo možné, ale buďme realisti,
platebních terminálů jsou miliony, smart telefonů miliardy. Certifikace a lokální regulace ještě jsou natolik
uzavřené, že nějakou dobu potrvá si tímto způsobem vytvořit dominantní postavení. Proto se teď věnujeme
hledání těch správných partnerů. A konkurence? Nespí. Ale myslím si, že stále máme náskok. Ale určitě takových
podobných zařízeních tu bude asi v budoucnu více. Mým snem je spíše dominanta té platformy jako takové,
nikoliv jen kus „železa“.
Roman Kotlán, cardmag: Vytvořil si spolu se svými kolegy naprosto ojedinělé řešení, které má
ambici uplatnění v celém světě. Těší Tě takový úspěch?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Ojedinělé to asi je, ale na hodnocení počkejme ještě pár let. Těší mne,
když všichni co se na tom podíleli, mají nakonec radost z vykonané práce. Teď je již z Alberta dospělý klučina, tak
se bude muset prosadit i sám. Já se budu snažit zaměřit na něco nového, abychom udrželi náskok a prosadili
zase nějaké své další myšlenky.
Roman Kotlán, cardmag: Patříš mezi nejvytíženější manažery v oblasti platebních technologií v
regionu. Kde hledáš energii a sílu k prosazování svých snů a vizí?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Stále zkoušíme něco nového. Mám kolem sebe kolektiv velice schopných
lidí a baví mne s nimi pracovat a neustále se v něčem vzdělávat. Už se dokonce učím i od svých dětí, které mají
více času brouzdat po internetu a hledat stále něco nového. Já se to pak snažím využívat v praxi a někdy to vyjde
a někdy ne.
Roman Kotlán, cardmag: Jsi známý i jako hudebník. Najdeš si ještě čas zahrát si na saxofon?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Tak to je jedna z dalších věcí co jsem musel bohužel obětovat. Ale
v budoucnu si na to čas určitě najdu. Za poslední 2 roky mi to jednou vyšlo, když jsme s kolegy udělali párty na
služební cestě a já si tam mohl zahrát alespoň na klavír. Saxofon je moc hlučný a bez kapely to moc dobře nejde.
Roman Kotlán, cardmag: Přijmeš prosím ode mne pozvání na prosincovou mezinárodní konferenci
cardsession 2015 v pražském divadle Archa?
Miroslav Pekárek, Wincor Nixdorf: Určitě! Třeba bude zas nějaké překvapení …
Díky za rozhovor!
cardmag l roman kotlán l wincor nixdorf
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TECHNOLOGIE
Wincor Nixdorf starts marketing of cutting-edge payment solution
Paderborn, 31 March 2015. Wincor Nixdorf has been working with Commonwealth Bank of
Australia in implementing an innovative payment solution today on the
Australian market, which will significantly improve the world of electronic
payments. Albert, as the payment tablet is called, was jointly developed by
Wincor Nixdorf, Commonwealth Bank and the design company IDEO. It
changes how retailers interact with their customers and stands for a whole
new customer experience. Following the market launch in Australia, Wincor Nixdorf will now also
offer the Android-based payment terminal to customers in other markets.
Albert offers threefold innovation: Firstly, retailers from different industries can operate precisely those POS
applications they need for their business on the mobile device. Secondly, the device can handle standard payment
methods that are compliant with PCI requirements - by EMV chip and PIN, swipe and sign, or NFC
communication. And thirdly, Albert is connected to an app store from where the retailers can download apps
tailored to their business.
"Today represents a further milestone in the expansion of our cashless payment activities. The joint development
of Albert with one of the world's leading banks, which is at the same time also one of Australia’s top merchant
acquirers, produced a first-class result," said Reinhard Rabenstein, CTO at Wincor Nixdorf. "Building on this
excellent reference, we will now launch further marketing."
Commonwealth Bank’s flagship merchant device Albert operates on the Android based software platform
connected to its Pi Business Network and app store, App bank. Leading Australian companies from the
hospitality, non-food retailing and gas station sectors have already piloted Albert and its applications; this
phase also included the development of new apps to meet the piloting companies' specific requirements. Some of
Albert´s key features include the options of e- mailing receipts and invoices, allowing customers to open
accounts they can pay off later, recording and tracking daily, weekly and yearly payments, and collecting useful
business analytics and insights.
According to Gary Roach, Managing Director Payments & Cash Management Services, Commonwealth Bank,
Albert’s potential is limitless and is set to revolutionise the point of sale experience.
“The payments landscape is rapidly evolving as Australians embrace new technology and there is a growing
need for a more powerful, open platform which can adapt to changing customer needs, and provide real-time
analytics and business insights. Albert has the potential to dramatically shift the way businesses take payments,
offering merchants the ability to completely customise the customer experience from start to finish,” said Mr
Roach.
Wincor Nixdorf will make its Aevi Marketplace available for future customer projects on the basis of the PI
business network experience gained from the CBA project. The open marketplace platform is available to
software developers across the globe for creating apps based on a software development kit. Wincor Nixdorf is
responsible for validating the apps. Retailers connected to this app store for B-2-B applications can use it to
download business apps to suit their needs. These range from simple applications for restaurant operators for
splitting bills to merchandise management solutions. Financial apps such as mini cash overdrafts are another
example, which banks can also use to extend their service portfolio.
cardmag l wincor nixdorf l foto wincor nixdorf
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Ingenico Group a Intel přinášejí platby do sítě
Internet of Things
Spolupráce obou společností poskytne obchodníkům vyšší zabezpečení mobilních plateb a sníží riziko zneužití
platebních karet
Společnosti Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) a Intel Corporation oznámily spolupráci, která
využije technologie Intel a řešení Ingenico Group pro bezpečnou akceptaci plateb v síti Internet of Things.
Partneři společně vyvinou mobilní tablet podporující EMV a NFC platby, což je standard vyžadovaný bankami
v rámci prevence podvodů s platebními kartami.
V současné době nesou banky zodpovědnost za podvodné jednání s platebními kartami, což je např. v roce 2013
stálo 14 mld. USD. Od října 2015 budou banky od obchodníků požadovat upgrade terminálů k akceptaci EMV
čipových karet. Pokud tak neučiní, budou obchodníci zodpovídat za náhradu prostředků v případě podvodů.
Ve Spojených státech a Kanadě se v rámci spolupráce technologie Intel® Data Protection Technology for
Transactions propojí s mobilními platebními řešeními Ingenico Group - prvními budou mobilní tablety založené na
procesoru Intel® Atom™. Toto otevře cestu k širší škále iniciativ a služeb s přidanou hodnotou zaměřených na
další zařízení v síti Internet of Things po celém světě, včetně inteligentních prodejních automatů, kiosků
a digitálního podepisování.
„Velmi nás těší navázání spolupráce se společností Intel, která bude znamenat bezpečné přijímání
plateb v nových zařízeních,“ říká Philippe Lazare, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti
Ingenico Group. „Je to skvělý příklad toho, jak mohou inovace zjednodušit nakupování a rozvíjet
vztahy mezi obchodníky a spotřebiteli. Zajištění bezpečných plateb v připojených zařízeních nám
pomůže přenést naše zkušenosti v oblasti akceptace do světa Internet of Things.“
„Přesun zodpovědnosti za zneužití platebních karet letos v říjnu přinese velkou změnu pro americké
banky a karetní společnosti, ale především pro obchodníky,“ dodává Doug Davis, senior viceprezident a
generální ředitel skupiny Internet of Things Group ve společnosti Intel. „Intel a Ingenico Group pracují na
propojení nákupního prostředí a překonání mezer v zabezpečení. Zároveň se snažíme, aby nasazení
a správa takových zařízení byla co nejjednodušší, a obchodníci nebyli zatěžováni novými
překážkami.“
cardmag l ingenico group
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MARKETING
MasterCard odhalil interaktivní tabuli v pražské Zoo
Darovat peníze na lední medvědy lze i pomocí digitální peněženky MasterCard Mobile
Se speciálně navrženými čepicemi ledních medvědů vyrazili zástupci médií na Polar party do pražské zoologické
zahrady. Společnost MasterCard uspořádala v areálu zábavné odpoledne, v jehož průběhu byli přítomní účastníci
seznámeni s novými inovacemi a trendy v oblasti mobilních plateb, včetně služby MasterPass. Oficiálním
zahájením akce bylo představení nové interaktivní tabule MasterCard, pomocí níž lze věnovat peníze na lední
medvědy.
Za vznikem projektu stojí Martina Piskorová, Marketing Leader MasterCard Europe. Sama jej hodnotí slovy:„
„MasterCard není pouhým sponzorem ledních medvědů, ale především partnerem pražské ZOO,
jedné z nejlepších na světě. V rámci této spolupráce odhalujeme interaktivní tabuli. Návstěvníci
mohou prohloubit znalosti nejen o medvědech, ale i o moderních platebních prostředcích, a přispět
tak na jejich chov.“ Návštěvníky přivítal přímo na místě Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro
Českou republiku, Slovensko a Rakousko, a společně s Luďkem Sloukou, Innovation and New Business Leader, se
vzápětí chopili slavnostního křtu tabule. V druhé části programu se všichni společně přesunuli do vzdělávacího
centra pražské zoo, kde se spustila živá diskuze o o mobilních platbách. Zatímco dospělí si mohli vyzkoušet nové
mobilní aplikace, dětem se věnovali pracovníci zoo, kteří s sebou přinesli kontaktní zvířátka. Ačkoliv se děti ze
začátku styděly, po chvilce se již s lezoucí agamou či hadem vesele fotily.
Vít Kahle, PR a marketing ředitel Zoo Praha, zhodnotil akci slovy: „Jelikož se neustále snažíme lidem
zpříjemňovat návštěvu zoo, velmi vítáme inovace a příležitosti, jež nám přináší naše dlouholetá
spolupráce s MasterCard.“
Jednou z nedávno představených inovací je zavedení možnosti bezkontaktního placení v celém areálu pražské
zoo, a to u vstupních pokladen, ve čtyřech restauracích a také v nápojových automatech Delikomat.
Návštěvníkům zoologické zahrady tento způsob placení vyhovuje, o čemž svědčí 30% nárůst tržeb od instalace
bezkontaktních terminálů. Společnost MasterCard podpořila zoo i v době ničivých povodní, kdy věnovala na
obnovu a rekonstrukci finanční prostředky ve výši 600 000 Kč.
cardmag l best communications

Visa Europe podporuje Author maraton tour
Letošní již třináctý ročník seriálu cyklistických závodů pro veřejnost začíná 18. dubna. Jedním
z hlavních partnerů celoroční akce je nově i Visa Europe.
Praha, 9. dubna 2015 - Tradiční závody na kolech specializující se na delší trasy Author maraton tour má celkem
deset zastávek. Startuje 18. dubna závodem na 50 kilometrů v Českém ráji a končí 10. října v Josefově Dole na
trase dlouhé 63 kilometrů.
„Je nám ctí i potěšením stát se partnerem této sportovní akce, která si již vybudovala své pevné
místo v kalednáři tuzemských cyklistických závodů. Ty jsou určeny jak pro aktivní sportovce, tak i
pro pasivní fanoušky cyklistiky. Atmosféru akcí si tak mohou užít celé rodiny, pro které jsou
připraveny doprovodné programy. Visa Europe plánuje podpořit i další podobné lokální sportovní
aktivity,“ informuje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.
„Author maraton tour je určen pro širokou veřejnost a nabízí sportovní využití volného času pro
celou rodinu v přírodě. Jsme rádi, že Visa Europe se rozhodla naše závody podpořit,“ uvedl ředitel
Author maraton tour.
Na kole pro charitu
Visa Europe se vedle podpory celé letošní série závodu Author maraton tour rozhodla přispět i stěžejnímu
projektu Nadace Charty 77 - nadaci Konto bariéry. Za každý kilometr, který ujede závodník v dresu Visa Europe,
přispěje asociace jednou korunou na Konto Bariéry.
„Vážíme si této pomoci od Visa Europe. Získané finanční prostředky použijeme pro zlepšení
podmínek života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti,“ dodala Božena
Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77, ředitelka Konta Bariéry.
Mediální prezentaci závodů zajišťuje Česká televize, odborné cyklistické magazíny Velo, Cykloturistika,
Cykloservis, cyklistické servery mtbs.cz, kolo.cz, nakole.cz, rádia Frekvence 1, Radiožurnál a další.
cardmag l grayling
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BEZPEČNOST
Generace Z je na biometrii připravena
Tři ze čtyř lidí ve věku 16-24 let by neměli problém s použitím biometrických bezpečnostních prvků
Celkem 69% je přesvědčeno, že díky biometrice bude placení rychlejší a snadnější než s hesly a PIN kódy
Polovina mladých lidí věří, že se od používání hesel zcela upustí do roku 2020
Z výzkumu Visa Europe mezi britskými spotřebiteli vyplynulo, že mladí lidé ve věku od 16 do 24 let jsou ze všech
respondentů biometrickým bezpečnostním řešením nejvíce otevřeni. Zároveň nemají problém touto technologií
nahradit tradiční bezpečnostní prvky, jako je například heslo. Výsledky studie naznačují, že přístup současné
generace ke stávajícím bezpečnostním řešením vystavuje její příslušníky zvýšenému riziku odcizení údajů a
financí.
Studie ukázala, že příslušníci generace Z (16-24 let) použijí k ochraně svých osobních údajů jeden stejný kód PIN
(32%) nebo stejné heslo s mnohem vyšší pravděpodobností než starší věkové kategorie, a navíc mnohem
ochotněji sdílí své bezpečnostní údaje s ostatními:
34% respondentů náležících do generace Z sdělilo další osobě PIN kód ke své debetní nebo kreditní kartě oproti
23% z celkového počtu respondentů
32% sdělilo další osobě heslo ke svému chytrému telefonu oproti 10% z celkového počtu
22% sdělilo další osobě své přístupové heslo do internetového bankovnictví oproti 7% z celkového počtu
Blíží se konec hesel a PIN kódů?
Příslušníci této věkové kategorie častěji považují bezpečnostní opatření za obtěžující aspekt placení (64% oproti
59% všech dospělých respondentů). Zčásti je snad i proto více než polovina příslušníků generace Z přesvědčena,
že hesla a PIN kódy na konci tohoto desetiletí již nebudou potřebné.
Generace Z by ochotně přijala coby jejich náhradu biometrické bezpečnostní prvky jako například rozpoznávání
obličeje, identifikace otisků prstů či snímače oční sítnice. Tři čtvrtiny (76%) jejích příslušníků by nemělo problém
používat při platbě biometrické bezpečnostní prvky a 69% věří, že tato řešení jim ušetří čas a zjednoduší život.
S tím souhlasí i Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. „Protože
očekáváme, že všechny platební terminály budou do konce roku 2017 bezkontaktní, technicky bude
možné popisovaným způsobem zaplatit víceméně kdekoli. Nová mobilní zařízení jako například
iPhone nebo Samsung Galaxy S5 již mají zabudované snímače na otisk prstů a je možné s nimi takto
autorizovat bezkontaktní transakci na terminálu. Dá se očekávat, že biometrické senzory začnou být
standardní součástí nových chytrých zařízení, jako jsou mobily, hodinky a různé náramky, a
autorizace plateb biometrií díky své bezpečnosti a jednoduchosti postupně nahradí autorizaci
PINem,” myslí si Marcel Gajdoš.
Banky budou muset urychlit vývoj biometrických řešení
Tyto výrazné změny ve vnímání bezpečnosti plateb budou muset do své budoucí strategie začlenit především
banky. Bude to pro ně znamenat dvě věci. „Za prvé, budou-li chtít pokrýt rostoucí poptávku generace Z,
budou muset nejen pokračovat ve vývoji biometrických řešení, ale jejich vývoj navíc urychlit. A za
druhé budou muset nepřetržitě zkoumat rozšiřující se možnosti ověřování totožnosti, aby pak byli
schopni zajistit svým zákazníkům nejen maximální zabezpečení ale také pohodlí při používání
tradičních i nových platebních řešení, jež budou stále častěji součástí různých softwarových
aplikací,“ dodává výkonný ředitel Visa Europe Jonathan Vaux.
Ze současných dostupných platebních metod generaci Z láká nejvíce ověřování pomocí otisků prstů. Téměř 70%
respondentů ve věku 16-24 let uvedlo, že by do roku 2020 chtělo mít možnost používat tuto metodu namísto
hesel. Širší zájem generace Z vzbuzují i snímače oční sítnice (39%) a technologie rozpoznávání obličeje (27%),
zatímco jiná biometrická bezpečnostní řešení, jako je rozpoznávání hlasu (12%), rychlá analýza vzorků DNA
(15%) a implantované čipy (16%), se prozatím větší oblibě netěší.
cardmag l grayling
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HID Global Unveils ActivID Tap Authentication Solution
with Microsoft Office 365, Will Demo at RSA 2015
News Highlights:
Powered by Seos®, solution reduces the complexity of passwords; users authenticate to applications and services
by simply tapping their mobile device with their smart card used to open doors. Tightly integrated with
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Active Directory Federation Services and supports Microsoft Windows 7
laptops and desktops, Android™-based tablets and other mobile devices via NFCCompany will demo the new
offering, along with its range of credential management and multi-layered, strong authentication solutions for
government and secure banking, at RSA 2015.
AUSTIN, Texas, April 8, 2015 - HID Global®, a worldwide leader in secure identity solutions, today introduced the
ActivID® Tap Authentication™ platform for convenient and secure multi-factor authentication to cloud
applications and web services. HID Global’s new ActivID Tap Authentication for Microsoft enables users to simply
tap their smart card to laptops, tablets, phones and other NFC-enabled devices for easy and convenient access to
Office365 and other cloud apps and web-based services. The solution uses award-winning Seos® credentials,
enabling organizations to implement a consistent “tap” experience when accessing both doors and cloud apps.
“ActivID Tap Authentication is designed to improve both security and the user experience across a wide range of
enterprise applications, in environments where it can require 20 or more logins each day in order to access
enterprise data and services,” said Tim Phipps, vice president of product marketing, Identity Assurance with HID
Global. “As the first solution to use our authentication service, ActivID Tap Authentication for Microsoft reduces
the need for complex passwords and diminishes password fatigue. It makes it easier than ever for users to
leverage a single smart card to seamlessly access data, login to cloud resources and open doors.”

The new offering enables authentication to multiple apps and services on multiple endpoint devices without
having to recall and re-type additional codes and passwords. ActivID Tap Authentication for Microsoft is tightly
integrated with Windows Server 2012 R2 Active Directory Federation Services and the HID Global Authentication
Cloud Service. There is no additional annual maintenance and support fee with the service, and both the client
software and user licenses are bundled into a flexible subscription-based pricing model.
“By building on Active Directory Federation Services, HID Global’s ActivID Tap Authentication service makes it
easier for IT teams to manage multiple user access scenarios and passwords, eliminating the need for employees
and other end users to remember, retrieve and/or track multiple passwords,” said Andrew Conway, Senior
Director, Microsoft Enterprise Mobility Product Marketing.
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The solution includes ActivID Tap Authentication Provider, Tap App for Android, Tap client for Windows 7,
Authentication Cloud Services, HID Global’s Seos smart cards and an optional OMNIKEY® USB reader for
Windows 7 endpoints without built-in NFC readers.
Availability
ActivID Tap Authentication for Microsoft is available now.
Presentation and Live Demos at RSA 2015 in San Francisco from April 21-24
HID Global will conduct live demos of the ActivID Tap Authentication for Microsoft service in HID Booth #4100,
Company executives will present on a “Mobile-first, Cloud-first World” during an RSA session on Wednesday, April
22 at 11:30 a.m. in the North Expo.
Company will also showcase its broad portfolio of credential management and multi-layered authentication
solutions for government, enterprise and banking.
For more HID Global news, visit our Media Center, read our Industry Blog, subscribe to our RSS Feed, watch our
videos and follow us on Facebook, LinkedIn and Twitter.
About HID Global
HID Global is the trusted source for innovative products, services, solutions, and know-how related to the
creation, management, and use of secure identities for millions of customers around the world. The company’s
served markets include physical and logical access control, including strong authentication and credential
management; card printing and personalization; visitor management systems; highly secure government and
citizen ID; and identification RFID technologies used in animal ID and industry and logistics applications. The
company’s primary brands include ActivID®, EasyLobby®, FARGO®, IdenTrust®, LaserCard®, Lumidigm®
Quantum Secure, and HID®. Headquartered in Austin, Texas, HID Global has over 2,200 employees worldwide
and operates international offices that support more than 100 countries. HID Global® is an ASSA ABLOY Group
brand. For more information, visit http://www.hidglobal.com.
® HID, ActivID, OMNIKEY and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S.
and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or
registered trademarks of their respective owners.
cardmag l HID Global
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ROZHOVOR
Jsem příznivcem lokálních platforem
Rozhovor s Marcelem Gajdošem, šéfem pražské kanceláře Visa Europe byl pořízen na letišti, po jeho
návratu z dubnové konference asociace Visa v Amsterdamu.
Roman Kotlán, cardmag: Můžeš představit současný tým pražské kanceláře Visa Europe?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Poskládání týmu pražské kanceláře se určitě povedlo. Skládá se ze 7 velmi
dynamických lidí, kteří jsou nejenom experty ve svých oblastech, ale zároveň jsou velkými příznivci sportu v zimě
i v létě.
Marcel Gajdoš, Country manager Czech Republic and Slovakia
František Jungr, Region Senior Business Development Manager (CEE)
Petr Polák, Senior Sales Manager
David Brendl, Senior Manager, Regional Market Development, Digital Mobile Proposition
Alice Filipovičová, Marketing manager
Josef Kunčar, Acceptance Development Manager
Barbora Freimannová, Relationship Manager
Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáš současnou tenzi na obou trzích, která se týká očekávaných
dopadů regulace mezibankovních poplatků (MIF)?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Samotná regulace bude mít odlišný dopad na český a slovenský trh, vzhledem ke
skutečnosti, že současná výška IRF poplatku je na obou trzích rozdílná. To však nemění nic na věci, že regulace
změní dynamiku vývoje a rozvoje platebních systémů. My nepodporujeme regulaci jako takovou, ale cíle Evropské
komise, která přináší rovné podmínky všem. K návrhu regulace jsme se detailně vyjádřili v „Zelené knize,“ což
byla naše první odpověď a reakce na návrhy komise. Nyní se celý legislativní proces již přesunul od „Zelené
knihy“ na podstatné body této regulace, kde se očekává implementace v posledním čtvrtletí 2015. Regulace není
jen o mezibankovním poplatku, ale i o pravidlech souvisejících s používáním platebních karet. Jedná se např.
o oddělení procesingu od byznysu, o regulaci či neregulaci komerčních karet, protože současný návrh se týká
pouze soukromých karet, zda se bude regulace týkat čtyřstranného nebo i třístranného modelu apod. Podle studie
se odhaduje, že dopad regulace ušetří řádově 6 - 7mld EUR na poplatcích na straně obchodníka a právě zde si
myslíme, že je velký prostor na spolupráci s nimi při promování platebních karet na úkor hotovosti. Taktéž vidíme
podstatně větší ochotu státního sektoru při promování platebních karet, kde může být dopad na připravovanou
implementaci EC regulace. Na druhé straně očekáváme nárůst počtu platebních terminálů u obchodníků, kteří
uváděli jako hlavní překážku právě výši poplatků.
Roman Kotlán, cardmag: Bude Visa v dohledné době vydávat zásadnější prohlášení k uplatnění
regulace MIF?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Visa aktivně pracuje na integraci dopadů regulace do systémů a pravidelně
komunikuje na všechny členské organizace, aby byly v předstihu připravené.
Roman Kotlán, cardmag: Hodně se v poslední době hovoří o bezpečnosti nových technologií, plánujete
uskutečnit v roce 2015 na domácím trhu pro banky nějaký seminář na téma bezpečnost NFC/C´less/Mobilní
platby atd ? Sdružení pro bankovní karty je připraveno spolupracovat na podobné platformě.
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Ano, v letošním roce plánujeme několik akcí zaměřených na inovace, kde jedno z
témat bude i bezpečnost nových technologií a digitálního světa jako takového.
Roman Kotlán, cardmag: Co považuješ na českém a slovenském trhu za nejtěžší úkol při
masovějším zavádění bezhotovostních plateb ?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Samotné bezhotovostní platby se stávají čím dál více přirozenou součástí obou
trhů. Časy, kdy se kartou mohlo zaplatit jen ve vybraných místech, jsou dávno pryč. Avšak je ještě stále prostor
pro poměrně velký růst počtu obchodníků, kteří by přijímali karty. Z pohledu podílu počtu terminálů na počet
obyvatel se řadíme v porovnání se západní Evropou na konec žebříčku vyspělosti. Myslím, že obchodníci mohou
nejvíce pomoci při „elektronizaci“ společnosti tím, že budou akceptovat karty.
Na druhé straně je naše role promovat benefity používání karet nejen doma, ale i v zahraničí prostřednictvím
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edukativních a marketingových akcí. V neposlední řadě je důležitá role i veřejného sektoru, který může výrazně
zrychlit přechod úpravou nařízení či systémem pobídek, tak jako tomu bylo i v jiných zemích.
Roman Kotlán, cardmag: Visa je globálním partnerem olympijských her a světových fotbalových
šampionátů, bude Visa partnerem nějakého sportovního či kulturního projektu na domacím trhu v
ČR a na Slovensku ?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: V rámci Českého zastoupení asociace Visa Europe jsme se letos zaměřili zejména
na lokální spolupráci v rámci podpory sportovních aktivit; stali jsem se partnerem seriálu cyklistických závodů
Author maraton tour a profesionálních golfových turnajů D+D REAL Czech Masters a D+D Slovakia Challenge.
Roman Kotlán, cardmag: Jake další projekty plánujete v oblasti využití platebních karet v dopravě ?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Domnívám se, že pilotním projektům už odzvonilo. Platební terminál
přimontovaný na tyč v tramvaji, neni strategie, které chceme do budoucna podporovat jako nosné řešení. Každý
dopravce či kraj používá dnes jiné řešení pro dopravu a bude tomu i u platebních karet. Pracujeme dnes s
několika partnery v ČR na přípravě řešení využití platebních karet v dopravě a plánujeme spustit “malý
Londýn” na začátku příštího roku.
Roman Kotlán, cardmag: Máš spoustu znalostí a osobních zkušeností, dovol tedy otázku - který trh
považuješ v Evropě za nejprogresivnější v komplexu technologie, užití, kreativity, komunikace a
marketingu ?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Neeixstuje na tuto otázku jednoduchá odpověď, vzhledem k tomu, že každý trh
má svá specifika. Jsem velmi rád a v kontextu Europy hrdý na to, že právě Česká republika a Slovensko se řadí
mezi lídry v oblasti bezkontaktní technologie a těším mne, že například kolegové z tak vyspělých zemí jako je
Švédsko, diskutují s námi právě o poznatcích ze spouštění bezkontaktníchch karet a mobilních plateb. Naopak,
mne fascinují Skandinavské země jak jsou vyspělé z pohledu používání karet. Velkými kreativci jsou Španělé.
Roman Kotlán, cardmag: Jaké máte plany pro nejbližší období a jaké ve výhledu 2 až 3 let ?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Pro nejbližším období je v plánu masové komerční spuštění mobilních
bezkontaktních plateb, elektronické peněženky a Visa Direct. Ve střednědobém výhledu pak Visa tokenizační
služba pro ApplePay, Samsung Pay, Android Pay, platby přes sociální sítě, apod. V příštím roce bychom rádi
navázali na naše úspěšné kampaně s obchodníky a to jak v oblasti retailu, tak v oblasti e-commerce. Příští rok
bude rokem olympijským, takže opět rádi využijeme exklusivní příležitost být partnerem této akce a plánujeme
aktivační kampaň pro všechny držitele karet Visa. A samozřejmě marketingově podpoříme i nově zaváděné služby
a produkty. Nesmíme zapomínat na Core business, který nás všechny živí a proto se díváme jak pomáhat bankám
rozvíjet kreditní karty pomocí splátek, firemní karty pomocí nástrojů vedoucích k větší kontrole a nebo rozvoji
předplacených karet, například pro dopravu. A pak je tu ještě věrnost a slevy na platebních kartách a i zde
hledáme nenásilné řešení, které bude bankám dávat flexibilitu a zároveň možnost se odlišit jeden od druhého.
Roman Kotlán, cardmag: Jste dlouholetým a tradičním partnerem mezinárodních konferencí
cardforum a cardsession. Jak hodnotíš tuto platformu ?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Já osobně jsem příznivcem lokálních platforem, které promují a pomáhají
vzdělávat, takže velmi si vážím, že cardforum a cardsession funguje v takové podobě jak je známe. Znovu sa
vracím k tomu, že nám kolegové z jiných zemí závidí, že se můžeme pravidelně podílet na obou konferencích. Tak
jako v minulosti, i v tomto roce budeme aktivně spolupracovat na rozvoji uvedených platforem.
Roman Kotlán, cardmag: Díky za rozhovor
cardmag l roman kotlán l visa europe
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PROFIL KANCELÁŘE
2015: Visa ČR a Slovensko

Z leva na fotografii: F.Jungr, B.Freimannová, P.Polák, M.Gajdoš, D.Brendl, Alice Filipovičová a J.Kunčar

Marcel Gajdoš, Country manager Czech Republic and Slovakia
Zodpovědný za business development na obou trzích.
David Brendl, Senior Manager, Regional Market Development, Digital Mobile Proposition
Zodpovědný za inovace a rozvoj trhu pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko.
Alice Filipovičová, Marketing manager
Zodpovídá za veškeré marketingové aktivity na českém a slovenském trhu. Kromě marketingových kampaní má
na starosti také event managment, sponzorské aktivity, interní komunikaci a spolu s Marcelem Gajdošem se podílí
na PR aktivitách pro oba dva trhy.
Barbora Freimannová, Relationship Manager
Zodpovědná za Relationship Management z pohledu středních a menších bank působících v ČR a na Slovensku.
Zároveň zaštiťuje proces přijímání nových členů do Visa Europe.
František Jungr, Region Senior Business Development Manager (CEE)
Zodpovědný za Business Development v regionu Central Eastern Europe (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a
podporuje lokalní management při přípravě strategií a strategických projektů. Vedle toho zastřešuje základní
produktové portfolio (debetní, kreditní, předplacené a firemní karty), bezkontaktní karty a využití platebních karet
v dopravě.
Josef Kunčar, Acceptance Development Manager
Zodpovídá za rozvoj akceptační sítě a e-commerce v ČR a na Slovensku. Spolupracuje s bankami a významnými
obchodníky na podpoře a rozvoji infrastruktury pro bezhotovostní platby.
Petr Polák, Senior Sales Manager
Zodpovědný primárně za Relationship Management velkých a středních bank v České republice a na Slovensku.
cardmag l visa europe l foto visa europe
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2015: MasterCard ČR a Slovensko

cardmag no 2.2015

Miroslav Lukeš,
General Manager ČR, SR a
Rakousko
Řídí aktivity MasterCard v Česku,
Rakousku a Slovensku. Nastavuje
strategii a organizaci zastoupení
MasterCard v těchto zemích.

Jana Dlhopolčeková,
PR & marketing consultant, ČR,
SR
Má na starosti zejména tiskové
zprávy a konference, eventy a
projekt Obchodník roku.

Ivana Laňová,
Head of sales, ČR a SR
Se svým sales teamem (Pavel
Javorský, Milan Laitl a Pavla
Rašková) má na starosti rozvoj
obchodních aktivit a vztahů
s klienty v ČR a SR.

Tomáš Krásný,
marketing consultant ČR, SR
Vede komunikační projekty
zaměřené na inovace. Zodpovídá
za online a digitální komunikaci a
správu webů.

Pavel Javorský,
Senior Account Manager, ČR
Zodpovídá za rozvoj vztahů s
bankami ČS a ČSOB, podporuje
zavádění nových produktů a
služeb na českém a slovenském
trhu.

Luděk Slouka,
Innovations and New Business
Leader, ČR a SR
Manažer rozvoje nových
služeb se zaměřením na
mobilní platby v týmu
s Richardem Walitzou.

Milan Laitl,
Senior Account Manager, SR
Rozvoj obchodních aktivit
vztahů s klienty na Slovensku.

Matouš Michněvič,
Business leader core product
expert sales, ČR, SR, AT
Je zodpovědný za produkty
MasterCard a jejich rozvoj,
primárně pak za prémiové
produkty, business a předplacené
karty. Je lídrem věrnostního
programu společnosti MasterCard

a

Pavla Rašková,
Account Manager, ČR
Rozvoj vztahů s vybranými
bankami, podporuje sales team
zejména v oblasti licenčních
záležitostí a uzavíraní smluv na
využití lokálních fondů.

Jana Kroutilová,
Business assistant, ČR, SR
Podporuje hladký chod kanceláře
a zajišťuje komunikaci s bankami.

Martina Piskorová,
marketing leader, ČR, SR
Je odpovědná za ATL a BTL
komunikaci, řídí věrnostní
programy pro prémiové
a business karty, projekt CEE
letištních salonků; vede interní
marketingový tým a koordinuje
práci externích agentur.

Petr Málek,
Finance manager, ČR a SR
Zodpovídá za finanční reporting,
forecesting a budgeting a finanční
modelování.
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Josef Machala,
Loyalty & acceptance manager,
ČR a SR
Jeho primární rolí je zavádění
věrnostního programu společnosti
MasterCard

Martina Kirchrathová,
Commerce Development Director,
ČR, SR a AT
Vede projekty jako Obchodník
roku, Smart cities, a odpovídá za
rozvoj akceptační sítě především
v oblasti obchodu a veřejné
správy.

Tereza Janková,
Senior Managing Consultant,
MasterCard Advisors, CEE region
Organizuje a řídí marketingové a
edukační kampaně bankám a
obchodníkům na klíč na podporu
akvizice a aktivace karet.

Richard Walitza,
VP, Mobile Payments &
Innovation, ČR, SR, AT
Věnuje se rozvoji nových
obchodních příležitostí, zejména
v oblasti mobilních plateb a
inovací.

Marek Dvořák,
Managing Consultant, MasterCard
Advisors, ČR a SR
Pracuje s bankami na projektech
s cílem navýšení profitability
a využití příležitostí

Petr Novák,
Customer delivery manager,
ČR a SR
Projektový manažer a
koordinace dalších projektů.

cardmag l best communications l foto best communications
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DOPRAVA
MasterCard a Cubic Transportation Systéme usnadňují život
milionům cestujících
6.3.2015 - MasterCard oznamuje globální spolupráci s Cubic Transportation Systems, předním poskytovatelem
chytrých řešení pro města v Severní Americe, Evropě, Asii a Pacifiku či na Středním východě. Toto partnerství
obou společností má za cíl využít mobilní telefony ke zrychlení, zefektivnění a zpříjemnění denního dojíždění
milionů obyvatel po celém světě.
Chytrá zařízení otevírají nové příležitosti provozovatelům transportních služeb, jež mohou být ve spojení
s cestujícími před uskutečněním cesty, během ní i po jejím ukončení, a tím zefektivňují využívání veřejné dopravy.
Nově vzniklá platforma „NextCity“ šetří lidem čas i energii, neboť je v reálném čase navádí po nejlepší možné
cestě v závislosti na vytíženosti dopravy. Poskytovatelům služeb zase umožňuje nabízet cestujícím flexibilní ceník
jízdného s ohledem na obsazenost spojů. Díky použití MasterPass jsou hotovostní platby převedeny do digitální
podoby, čímž dochází k dalšímu snižování nákladů.
V současné době spolupracuje MasterCard s Cubic Transportation Systems například v Londýně, kde bylo po
necelém půlroce od uvedení bezkontaktních plateb jízdného realizováno tímto způsobem více než půl milionu cest.
Trend bezkontaktního placení jízdenek ve veřejné dopravě představila společnost MasterCard již v loňském roce
jako první také v České republice. V Liberci mají cestující možnost zakoupit si lístek pouhým přiložením platební
karty přímo ve vybrané tramvajové lince. „Díky našim inovacím je nákup jízdenky pohodlnější,“ říká Martina
Kirchrathová, ředitelka pro rozvoj komerčních řešení, MasterCard. Kromě Liberce zavádí společnost MasterCard
bezkontaktní platby v dopravě také v Brně a Plzni.
cardmag l best communications
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PŘEDSTAVUJEME
MasterCard Advisors se představují
MasterCard je globální jednička v pohodlných a bezpečných platbách nabízející vydavatelům karet,
zpracovatelským bankámba obchodníkům celou řadu nejmodernějších platebních řešení pro ně a jejich zákazníky.
MasterCard Advisors představují nadstavbu v podobě informačních služeb, konzultací a nabídek reálných řešení,
která jednotlivým společnostem pomáhají využít technologie MasterCard.
Celosvětová síť MasterCard Advisors čítá přes 600 odborníků ve více než 20 zemích světa, v České republice mají
své zastoupení od roku 2013.
Organizačně se MasterCard Advisors dělí na tři divize, které společně nabízejí komplexní řešení s měřitelnými
výsledky:
Information Services
Kontaktní osoba: Roch Magetto
Analýza, monitoring a
vyhodnocování transakčních dat

Consultant Services
Kontaktní osoba: Marek Dvořák
Konzultace projektů a jednotlivých
řešení, příprava komplexních
analýz strategie a profitability

Managed Services
Kontaktní osoba: Tereza Janková
Poradenství v oblasti marketingu a
PR včetně implementace projektu.

Veškeré analýzy a studie MasterCard Advisors se opírají o reálná a aktuální data z globálních transakcí MasterCard
- až 95 miliard anonymních transakcí od 2 miliard držitelů karet ve 210 zemích světa. Práce s tak rozsáhlým
množstvím aktuálních reálných dat umožňuje nejen velmi spolehlivě sledovat a pochopit, ale také předpovídat
nejnovější trendy ve spotřebitelském chování, na jejichž základě jsou odborníci MasterCard Advisors schopni
rychle připravit vhodné řešení na míru pro konkrétní společnost, ať už se jedná o nadnárodní finanční instituci,
nebo lokálního obchodníka.
Kontinuální sledování těchto dat navíc umožňuje pružně reagovat a přizpůsobovat se změnám v chování držitelů
karet kdekoliv na světě. „Aktuální transakční data z celého světa a práce s nimi jsou naší velkou
devizou, ovšem samotná data nestačí. Naši analytici a specialisté disponují hlubokými znalostmi
globálních i regionálních ekonomických trendů, pracují s vývojem spotřebitelského chování napříč
jednotlivými zeměmi, segmenty a generacemi a konkrétními regionálními trendy a specifiky. Díky
kombinaci všech těchto faktorů a mnohaletým zkušenostem v oblasti marketingu, financí a obchodu
jsme schopni připravit efektivní a komplexní řešení na míru téměř kdekoliv na světě,“ říká Tereza
Janková.
MasterCard Advisors představují cenné partnery pro finanční instituce i obchodníky a jejich obchodní oddělení,
business development, marketing a komunikaci. Specialisté MasterCard Advisors spolupracují se stovkami
společností po celém světě na přípravě a implementaci efektivních interních a externích kampaní s cílem oslovit a
aktivovat držitele karet, podpořit nové a vylepšit stávající klientské programy a maximalizovat zákaznickou
konverzi a retenci. Věnují se také práci za zefektivňování interních procesů a nastavení ve společnosti, které vede
k růstu výkonu a minimalizaci rizik a přispívá tak ke zlepšení celkových finančních výsledků.
Tereza Janková, Senior Managing Consultant
Tereza Janková pracuje ve společnosti MasterCard Europe od počátku roku 2007. Mezi její pole působnosti
v minulosti spadala především příprava a plánování marketingových kampaní, výzkumů, podpora PR aktivit
společnosti a koordinace marketingu klíčových partnerů. V říjnu 2013 přešla do skupiny MasterCard Advisors, kde
vede projekty s klienty z regionu střední a východní Evropy. Před nástupem do společnosti MasterCard pracovala
na pozici Channel Marketing Specialist ve společnosti Vodafone CZ. V letech 2003 - 2005 zastávala pozici Account
Coordinator v reklamní a marketingové agentuře PPD Services. Tereza Janková vystudovala fakultu
Multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Aktivně se věnuje sportu, především golfu,
volejbalu, beach volejbalu a badmintonu. Ráda cestuje, jezdí do hor - v létě i v zimě, tráví čas s přáteli a psem
Rockym.
Marek Dvořák, Managing Consultant
Marek Dvořák pracuje u skupiny MasterCard Advisors od roku 2014, zastává pozici Managing Consultant a má na
starosti konzultanské projekty pro klienty z České republiky a Slovenska. Před nástupem do společnosti
MasterCard tři roky pracoval na pozici Head of Strategy v biotechnologické společnosti SOTIO a předtím ve
společnosti McKinsey & Company jako konzultant. Marek Dvořák vystudoval na University of Colorado v Boulderu
a získal titul MBA na Saint Mary’s College of California. Ve volném čase se aktivně věnuje sportu, především
tenisu, ve kterém patřil mezi prvních deset juniorů v České republice.
cardmag l best communications
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EXKLUZÍVNĚ
Platební karty v dopravě (3. díl)
V minulém díle našeho seriálu jsme se věnovali londýnskému projektu akceptace bezkontaktních bankovních
karet. Za šest měsíců od spuštění akceptace v celé síti londýnské dopravy vystoupal počet přiložení bankovních
karet na jeden milion denně (tohoto milníku bylo dosaženo 13.3.2015) a podíl jednorázových jízd placených
bankovními kartami překročil 14%. Nabízí se proto otázka, zda by tento způsob akceptace bankovních karet měl
smysl i v podmínkách české veřejné dopravy.
Akceptace bankovních karet v londýnské dopravě je často citovaným příkladem využití přímého placení
bankovními kartami ve veřejné dopravě. Za tuto popularitu vděčí hned několika faktorům, ze kterých zmiňme
následující:
- Především jde o rozsáhlý a složitý dopravní systém, využívající širokou paletu dopravních prostředků (autobusy,
metro, vlaky, lehká kolejová vozidla, tramvaje, mimo tarif jsou využívány i lodě a lanovka).
- Akceptaci bankovních karet se londýnský operátor Transport for London (TfL) pokoušel zavést již před
olympijskými hrami v roce 2012, ovšem neúspěšně.
- TfL provozuje již 12 let úspěšný systém dopravní karty Oyster, jejž mají bankovní technologie nahradit. ¨
- Pravidla kartových společností jsou a byla do značné míry inspirována právě londýnským příkladem.
- Londýn je velmi známé město, které o dopravě publikuje mnoho informací. Analýzám i analytikům velmi
pomáhá, že tyto informace jsou poskytovány v angličtině.
Z těchto důvodů se londýnskému řešení věnovala i Pracovní skupina pro použití bezkontaktních bankovních karet
ve veřejné dopravě, jejímž cílem bylo zhodnotit, zda a jak by londýnský či obdobný systém obstál v podmínkách
veřejné dopravy v České republice. Hodnocení je možné provést z několika hledisek, kde důležitou roli bude hrát
odbavovací systém, realizovaný tarif, ekonomika provozu a v neposlední řadě i společenské dopady.
Veřejná doprava v Londýně používá kombinovaný tarif v zónovém uspořádání, kde zóny mají podobu
soustředných prstenců. Nepřestupné jízdné je používáno u autobusů a tramvají, kde délka cesty není omezena
časem ani vzdáleností. U metra, London Overground a DLR je používán zónový systém, kde cena jízdy je závislá
na počtu překročených zón. Cena je rovněž závislá na denním období, kdy jsou znevýhodněny cesty během
špičky. Naproti tomu většina tarifů městské dopravy v ČR používá i časovou složku, kdy cena jízdného je závislá
na délce vykonané cesty. Toto časové hledisko v Londýně chybí.
Zónový tarif je v Londýně realizován pomocí turniketů, které jsou instalovány v metru, London Overground a
některých stanicích DLR a železnice.

foto: Wapping Station

foto: Palackého náměstí

Vložením papírové jízdenky či přiložením bezkontaktní karty dojde k ověření dokladu a otevření turniketu.
Cestující musí procházet turnikety na začátku i na konci cesty. Pokud turnikety na stanici nejsou nainstalovány,
cestující přikládá kartu ke snímačům umístěným v přepravním prostoru. Použití turniketů má pro odbavovací
systém zásadní význam, protože ovlivňuje technologii i implementaci jízdních dokladů:
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- Rychlost. Omezený prostor stanic vyžaduje, aby průchod turnikety byl co nejrychlejší. TfL požaduje, aby
technologie odbavovacího systému umožnila průchod až 35 cestujícím za minutu, což v důsledku znamená střední
dobu odbavení kolem 350 ms.
- Technologie. Nejrychlejší metodou odbavení je dopravní karta Oyster, která dané požadavky splňuje. Bankovní
karty jsou pomalejší (asi o 100 ms) a nejpomalejší je historický způsob papírových jízdenek s magnetickým
proužkem. Požadavek rychlosti diskvalifikuje technologie, které nejsou založeny na bezkontaktním (NFC) rozhraní,
jako jsou SMS jízdenky či QR kódy. Problematické je totiž rychlé a spolehlivé čtení takových médií.
- Fyzická forma dokladu. Turnikety znamenají další významné omezení, a to nutnost nějakého fyzického
předmětu, který bude přikládán ke čtečkám. To je další důvod pro nutnost papírového média či karty; na rozdíl od
českých podmínek bez turniketů si Londýn nevystačí se SMS zprávami.
- Jeden cestující – jedna karta. Dalším důsledkem použití turniketů je nemožnost sdílení jednoho cestovního či
platebního dokladu více cestujícími. Mezi turnikety je sice vždy jeden vchod uzpůsoben pro kočárky, vozíky,
zavazadla a případně malé děti, ale jeho provoz je pomalý a prostorové nároky značné. Pro běžné cestující je tedy
zavedeno pravidlo, že každý musí mít svoji kartu či jízdenku. Není možné na turniketu zaplatit cestu
spolucestujícímu či mu kartu předat zpátky přes turniket.
Z výše uvedeného seznamu požadavků a důsledků je vidět, že podoba akceptace bankovních karet je do značné
míry determinována tarifem a používaným odbavovacím systémem. Významnou roli hrají rovněž ekonomické a
společenské souvislosti. Podívejme se proto nyní na priority českých provozovatelů veřejné dopravy ve srovnání
s londýnskými.
Doprava jako veřejná služba. V českých podmínkách je tento aspekt veřejné dopravy často zmiňován
provozovateli jako kritérium s vysokou prioritou. Pohodlí pro cestující, požadavek nediskriminace znevýhodněných
skupin cestujících a výrazné zvýhodnění cestujících využívající dlouhodobé předplatní jízdenky (kupóny) budou
ovlivňovat podobu budoucích odbavovacích systémů a zejména postup jejich zavedení. Důsledkem je např.
požadavek českých provozovatelů na možnost úhrady jízdného pro spolucestující, např. rodiny či přátele.
Bankovní karty samy o sobě tyto možnosti poskytují, pokud nejsou omezeny odbavovacím systémem.
Větší počet cestujících s dlouhodobými jízdenkami. Pokud bankovní karty v českých podmínkách nemají zůstat
v roli doplňkového jízdního dokladu, musí jejich zavedení řešit i problematiku dlouhodobých předplatních jízdenek.
Tento požadavek byl v Londýně méně důležitý, protože kupóny jsou i nadále dostupné na dopravní kartě Oyster a
zároveň jsou větší dopravní objemy realizovány uživateli jednorázových a krátkodobých jízdenek.
Řešení finančních rizik platebních metod. Provozovatelé veřejné dopravy v ČR jsou součástí veřejného sektoru,
který je tradičně citlivý ke snášení finančních rizik. Dopravci či místní správy v ČR mají ve srovnání s Londýnem
horší předpoklady k řízení rizik v důsledku nižších objemů a nízké úrovně znalostí finančních nástrojů. Acquireři
v ČR tedy budou častěji konfrontováni s požadavkem na řešení případných rizik jako součást služby přijímání
bankovních karet.
Jak je vidět na londýnském příkladu, rozdíly v přístupu provozovatelů veřejné dopravy, ekonomické a sociální
podmínky, tarif s odbavovacím systémem a odlišné priority znamenají, že při zavedení bankovních karet ve
veřejné dopravě není možné přejímat zahraniční příklady bez důkladné analýzy. Bankovní karty však nejsou
omezeny na způsob použitý v Londýně a umožňují různé způsoby placení výkonů veřejné dopravy. Dalším
zahraničním i domácím příkladům a použitým metodám využití bankovních karet se proto bude věnovat další část
našeho seriálu.
Ing. Martin Procházka
je konzultantem platebních karet a elektronických služeb, kde mezi jeho klienty patřili např.
Citibank, Global Payments Europe, Home Credit, Komerční banka či Národná banka
Slovenska. Pracoval v různých pozicích od odborné, středního a vrcholového managementu,
až po jednatele a společníka vlastních obchodních společností. V poslední době se zaměřuje
na akceptaci platebních karet ve veřejném sektoru, kde jeho klienty byly Česká pošta a
Magistrát hlavního města Prahy v projektu Opencard. Je koordinátorem Pracovní skupiny
pro použití bezkontaktních bankovních karet ve veřejné dopravě.
cardmag l martin procházka l foto martin procházka
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LIFE
Guy Bourdin - Image Maker
Francouzský módní fotograf, žijící v letech 1928 - 1991, známý především pro svou tvorbu pro francouzský Vogue
od poloviny 50. let do poloviny 80. let minulého století. Zatím poslední jeho výstava proběhla v Londýně
v Somerset House od 27.11.2014 do 15.3.2015.
Více o tvorbě naleznete na www.guybourdin.com či www.guybourdin.net
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