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EDITORIAL …
Život na každém obličeji
Tak nějak by se s nadsázkou dala vnímat role, kterou přijal Radim Vizváry pro
konferenci cardsession 2014 v originálním prostoru pražského divadla Archa. Role,
ve které přiblíží z několika různých pohledů a míst život v „obrazech pražských“.
V prvním obraze - na ŽELEZNIČNÍM MOSTĚ - je zachycen okamžik závratě,
strachu, ale také euforie v momentu pohybu mezi nebem a zemí.
Z druhého obrazu - na NÁPLAVCE - vyzařuje uvolněnost, inspirace a otevřenost,
které jsou patrné právě pro toto místo kde se schází mladá generace Prahy, vlastně
mladí ze všech koutů světa.
Ve třetím obraze - v ŘETĚZOVÉ ULICI - z ticha vystupuje místo v centru Prahy,
kde se mísí tajuplnost, očekávání, snad i mírné rozechvění, které střídá klid a
uvolnění.
Ve čtvrtém obraze - před RUDOLFINEM - před monumentem do světa umění,
před monumentem, který vzbuzuje respekt a pokoru, ale také přináší pocit
vznešenosti a sounáležitosti s kulturním dědictvím národa, nelze než stát zpříma.
Pátý obraz - v JOSEFOVĚ, v "PRAŽSKÉM SOHO" - provokuje kontrastem
neopakovatelné atmosféry jedinečnosti urbanistického konceptu a genia loci místa,
spojeného s hledáním filozofických souvislostí, s místem spojeným s minulou či
současnou prostopášnosti, rozmařilosti či lacinou pompézností.
V šestém obraze - na KAMPĚ - po pás ve vodě řeky, která nás nechá unést lyrikou
vlastenectví a českého genia, zároveň však živlu, který dokáže přinést potopu a
zkázu epických rozměrů.
K realizaci celého konceptu „obrazů pražských“ pro konferenci cardsession 2014,
jsem s radostí přizval přítele - mezinárodně uznávaného módního fotografa Roberta
Vana. Obrazy pražské byly zachycené výhradně v noci na konci srpna 2014 ... a vy
je máte možnost shlédnou uvnitř tohoto čísla popř. také na velkoformátových
plátnech na konferenci cardsession v divadle Archa.
Na „obrazech pražských“ je zachycen Radim Vizváry - mim, umělec, herec,
pedagog, režisér, producent a organizátor mezinárodního festivalu pantomimy MIME
FEST. Člověk s neobyčejným entuziasmem a obrovskou pílí, moderní pokračovatel
české školy pantomimy.
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Z ČESKA
INGENICO CZ & BELLPRO & IMPROMAT GOLF CUP 2014
Praha, 9.9.2014 - Společnost Ingenico CZ spolu s partnery - společností BELLPRO a IMPROMATCOMPUTER, uspořádala malý golfový turnaj na 9 jamek v Golf Resort Black Bridge v Praze na
Černém Mostě.
Turnaj byl určen zejména pro obchodní přátele pořadatelů s cílem
rozvinutí neformálních vztahů a umožnění alespoň krátkého aktivního
odpočinku od běžných pracovních povinností. Mezi zúčastněnými byli
např. zástupci společností Bankovní informační technologie, Bonus
Club, Čepro, Master Card Europe, O2 Czech Republic, PPF Banky,
Wincor-Nixdorf a dalších. Přátelské atmosféře napomohlo pro hru
příjemné počasí, kdy noční déšť ustoupil přes den polojasné obloze
s optimální teplotou kolem 22 stupňů.
Turnaj se odehrával ve 2 kategoriích, přičemž v kategorii s HCP 011,4 stačilo Miloslavu Boučkovi na odehrání stanovených 9 jamek 40
ran. V hráčsky početně více zastoupené kategorii s HCP 11,5-54 se na
třetím místě umístil Lukáš Kisela (IMPROMAT-COMPUTER), na
druhém místě Stanislav Zrcek (Wincor-Nixdorf) a vítězem se stal
Martin Kolouch (HOPI), jmenovaní nahráli 22 a více stableford bodů a
snižovali svůj golfový handicap. Uvedení hráči si odnesli trofeje a
drobné ceny od partnerů turnaje, které jim předal zástupce Ingenico CZ Jirka Dostál.
Partneři Ingenico CZ, kteří se podíleli na
pořádání a organizaci turnaje, pomáhají
společnosti Ingenico CZ zajišťovat její
obchodní
aktivity
včetně
obsluhy
koncových klientů. Společnost BELLPRO
je partnerem pro oblast logistiky a
koordinace servisu platebních terminálů,
společnost
IMPROMAT-COMPUTER
poskytuje technický personál pro field
servis.

cardmag l text Jiří Dostál, Ingenico CZ l foto Ingenico CZ
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Na cestu do zahraničí si přibalte karty, říká expert Zuno
Jak v zahraničí nejlépe využít kreditní a debetní kartu?
Při cestě do zahraničí určitě nezapomeňte platební karty. Ušetříte s nimi na různých poplatcích. V případě, že si
plánujete třeba pronajmout auto nebo se rozhodnete připlatit si za nadstandardní služby hotelu, vyplatí se využít
služeb kreditky.. Debetní karta se v zahraničí hodí pro výběr hotovost z bankomatu. Takový výběr vyjde určitě
levněji než výběr kreditní kartou. Některé banky jako například Zuno výběry debetkou v zahraničí vůbec
nezpoplatňují.
Jak je to s platbami kartou v exotických zemích?
Na některých exotičtějších destinacích se můžete setkat se situací, kdy vaši debetní kartu při platbách nebudou
chtít akceptovat. Právě proto jsou kreditní karty "univerzálnějším" platidlem. Pokud vám totiž banka vydá
kreditku, svým způsobem se zaručuje za vaši bonitu, která je v širším smyslu chápána jako finanční způsobilost
klienta.
V čem je ještě kreditní karta dobrá?
Na kreditku se vážou výhody, díky kterým jde třeba nakoupit se slevou. Dnes najdete na trhu například kreditní
karty s cestovním pojištěním, které jejich držitele chrání v případě ztráty a krádeže zavazadel, ale pokryje i
léčebné náklady a asistenční služby v zahraničí. Můžete si rychle půjčit peníze na cokoli, platit kartou po celém
světě s bezúročným období. Hlavní předností kreditky od Zuno jsou nulové poplatky. Její vystavení i vedení je
zdarma. Kreditky jsou čím dál tím více oblíbenější. Jen u Zuno se počet jejich uživatelů zdvojnásobil během dvou
let.
Hovoří se o tzv. 3P bezpečných financí. O co se jedná?
Jedná se o několik bezpečnostních zásad. Zaprvé, PIN kód nenoste nikdy spolu s kartou, nikomu ho neříkejte, ani
si ho nikam nepište. Při zadávání PIN kódu na terminálu se ujistěte, že vás nikdo nesleduje. Zadruhé, pojištění
nepodceňujte. Řešíme ho v souvislosti se zdravím i cestou a naše finance by neměly být výjimkou. Svou kartu si
proto před odjezdem pojistěte proti ztrátě a krádeži. Některé banky tuto možnost nabízejí spolu s účtem
automaticky. A třetí zásada zní: platit na terminálech a v restauracích se snažte bezkontaktně. Kartu tak nebudete
muset pustit z rukou a budete ji mít vždy na očích.
Jak se dá spočítat délka bezúročného období?
Bezúročné období kreditní karty Zuno začíná prvním dnem zúčtovacího období. Takže ne tehdy, když klient
provede transakci. Například u Zuno máme dvě různá zúčtovací období. Pro první cyklus je začátek zúčtovacího
období prvního dne v měsíci a pro druhý cyklus je začátek zúčtovacího období 15. dne v měsíci. Bezúročné období
končí tedy datem splatnosti a v ZUNO je až 55 dní.
Jaký odhadujete vývoj v oblasti bezhotovostních plateb na úkor hotovosti?
Trend je jasný, bezhotovostní platby rostou na úkor hotovosti. Pokud budou banky nadále podporovat
poskytování těchto transakcí pro držitele karet bez poplatků, klienti je budou stále více využívat pro jejich komfort
a bezpečnost. S rostoucím počtem akceptačních míst u obchodníků v kamenných obchodech i na internetu a
platebních nástrojů (karta, nálepka, mobil, virtuální karta), se bude podíl bezhotovostních plateb na úkor
hotovosti stále zvyšovat. Průměrná výše bezkontaktní platby je 400 Kč, tyto platby u Zuno narostly za rok o 100
procent.
V jakých službách je platba kartou nejoblíbenější?
Držitelé karet nejčastěji platí u obchodníků, kde denně nakupují, to jsou to
supermarkety (více než 40%), potraviny, drogerie, čerpací stanice, oděvy,
obuv. Bezkontaktní karty se těší stále větší oblibě. Nominální hodnota jedné
platby se pohybuje v průměru na úrovni 7,25 eura. Žádné případy zneužití
neevidujeme.
Co má klient udělat, když zjistí, že o kartu přišel?
Klient by měl neprodleně kontaktovat banku prostřednictvím online
bankovnictví nebo kontaktního centra, aby mu mohla být karta zablokována.
Karta je blokována ihned po nahlášení, čímž je znemožněn výběr hotovosti z
bankomatů nebo platby na platebních terminálech. V případě bezkontaktních
plateb do 500 Kč se prověřují údaje jen na čipu karty, což znamená, že jen
samotná blokace nepomůže. Pokud dojde k bezkontaktním transakcím po
zablokování karty, banka prověřuje, jak k platbě došlo, kdy byla karta
blokována a řeší opodstatněnost zaslání peněz zpět na účet klienta.
Tipy pro bezhotovostní dovolenou
Bojíte se o bezpečnost vašich financí během dovolené nebo máte strach, aby
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se vám používání kreditky nevymklo z rukou? Přinášíme vám několik tipů, díky kterým si užijete dovolenou i
období po ní bez starostí:
Sledujte bezúročné období
Kreditní karta má své bezúročné období, během kterého můžete půjčené peníze splatit, aniž vám byly účtovány
úroky. Každá banka to má nastavené jinak, někde může trvat až 55 dní. Sledujte si datum splátky a půjčka z
kreditky vás vyjde zdarma.
Určete si, na co kreditku použijete
Pokud máte strach, že začnete kreditní kartu využívat neuváženě, předem si určete, na co ji budete používat. Na
dovolené s ní plaťte například jen v restauracích, větší nákupy si předem rozmyslete. Pokud se bojíte, že utratíte
příliš mnoho, nastavte si denní limit plateb.
cardmag l Lukáš Fúčela, produktový specialista online banky ZUNO

Online nakupování s kreditními kartami ESSOX je díky 3D Secure mnohem
bezpečnější
Praha, 14. října 2014 - Společnost ESSOX uvedla na trh ve spolupráci s Global Payments Europe
novou službu 3D Secure, která zajišťuje vyšší bezpečnost a pohodlí při placení
kartou na internetu. Zavedením této služby se ESSOX zařadil k dalším předním
institucím, které svým klientům poskytují maximální komfort za použití
nejvyspělejší současné technologie a bezpečnostních standardů.
Zvýšení bezpečnosti s využitím technologie 3D Secure spočívá v tom, že každá takto chráněná platba na internetu
vyžaduje potvrzení unikátním heslem. Toto heslo obdrží klienti ESSOXu na mobilní telefon prostřednictvím
jednorázové SMS zprávy. Je tak zaručeno, že při online platbách nemůže s jejich kartou
zaplatit nikdo jiný. Služba 3D Secure je k dispozici non-stop a zasílání hesla přes SMS je
pro klienty ESSOXu zdarma. Aktivaci této nové služby lze provést rovněž zdarma na
lince zákaznického servisu.
„Zavedením služby 3D Secure dáváme našim klientům možnost nakupovat moderně, z pohodlí jejich
domova, s nejvyšším standardem zabezpečení, a to jako jedni z prvních na českém trhu. Věříme, že
naši klienti si tento způsob placení oblíbí,“ uvedl Ivan Straka, vedoucí marketingu společnosti ESSOX.
ESSOX úspěšně spustil službu 3D Secure v červnu tohoto roku u vybraných typů kreditních karet MasterCard.
O Global Payments Europe
Global Payments Europe je největším poskytovatelem služeb pro zpracování platebních transakcí v České
republice. Již více než dvacet let poskytuje komplexní služby v oblasti zpracování transakcí v bezhotovostním
platebním styku. Mezi tyto služby patří zpracování transakcí kreditních, debetních i privátních karet, instalace,
správa a servis bankomatů a platebních terminálů a dále služby vydávání platebních karet, správy databáze karet
a personalizace. Global Payments Europe poskytuje také inovativní řešení pro mobilní platby a e-commerce.
Global Payments Europe je plně vlastněna společností Global Payments Inc. (NYSE: GPN), předním světovým
dodavatelem řešení pro zpracování elektronických platebních transakcí působícím ve Spojených státech, Kanadě,
Evropě a Asii. Díky více než čtyřicetiletému působení v oblasti bezhotovostních transakcí, celosvětové působnosti
a podrobné znalosti místních specifik disponuje Global Payments jedinečným know-how, které slouží jejím
klientům z celého světa k prokazatelnému zvýšení efektivity a profitability.
cardmag l roman kotlán l zdroj Global Payments Europe
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ZE SLOVENSKA
MasterCard zrýchľuje rozširovanie akceptácie mobilných platieb
v Európe Spoločnosť chce, aby Európania mohli do roku 2020
platiť všade bezkontaktne
10.9.2014 - Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách,
dnes oznámila, že akceptácia bezkontaktných platieb bude do roku 2020 štandardom pre všetkých
európskych obchodníkov, ktorí prijímajú karty MasterCard® a Maestro®. Spoločnosť tak chce
dosiahnuť, aby spotrebitelia mohli v roku 2020 platiť svojimi bezkontaktnými kartami
a zariadeniami s funkciou NFC na termináloch všetkých predajných miest v Európe.
„Európania môžu už dnes platiť bezkontaktnými kartami alebo mobilnými zariadeniami s funkciou
NFC v 36 európskych krajinách a obľuba tohto bezpečného a jednoduchého spôsobu platenia
rastie,“ komentoval prezident spoločnosti MasterCard Europe Javier Perez. „Podľa analytickej spoločnosti IHS
Technology v nadchádzajúcich piatich rokoch štvornásobne vzrastie predaj mobilných telefónov s funkciou NFC.
MasterCard chce dosiahnuť, aby mobilné a bezkontaktné platby boli jednoduché a bezpečné všade v Európe
a aby každý mohol jednoducho platiť ako chce a kedy chce.“
Spoločnosť MasterCard stanovuje lehoty
s ohľadom na bežnú životnosť terminálov:

s dostatočným

predstihom

súčasné terminály v predajných miestach môžu byť nahradené až po
skončení životnosti, avšak najneskôr do 1. januára 2020;
všetky nové terminály obstarané po 1. januári 2016 musia vyhovieť novému
štandardu;
Štúdia o bezkontaktnom platení* realizovaná agentúrou PRIME Research
v období od 1. novembra 2013 do 30. apríla 2014 ukázala, ako rýchle sa táto
technológie šíri medzi zákazníkmi, a potvrdila, že klienti vítajú pohodlnosť
bezkontaktného platenia a očakávajú, že im obchodníci v tomto smere vyjdú
v ústrety.
Podľa prieskumu PRIME Research patria medzi najväčších priekopníkov bezkontaktného platenia v Európe
spotrebitelia z Veľkej Británie, Poľska, Ruska, Talianska, Maďarska a Francúzska. Spotrebitelia vo Veľkej Británii
vnímajú rýchlosť šírenia bezkontaktných terminálov a fakt, že u obchodníka možno platiť bezkontaktne, ako
faktor, ktorý obchodníkov odlišuje od konkurencie. Moskovčania zase využívajú tento pohodlný spôsob pri platení
kartou MasterCard® PayPass™ za lístky na metro.
Chris Kangas, vedúci úseku Contactless
Payments
Europe
spoločnosti
MasterCard,
uzatvára: „Len v roku 2013 sa počet
bezkontaktných
transakcii
kartami
MasterCard
a Maestro
v celej
Európe
strojnásobil
a objem
platieb
z týchto
transakcií vzrástol štvornásobne. Ľudia,
ktorí používajú bezkontaktné platby, nám
na sociálnych sieťach píšu, že im tento
spôsob platenia skutočne vyhovuje a že
chcú, aby sa ešte viac rozšíril.“
O společnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách,
je technologická společnost působící v odvětví celosvětových plateb. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování
plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích
a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti MasterCard ještě více usnadňují, zabezpečují
a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování, cestování, podnikání a hospodaření s
financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi na CashlessPioneers Blog a
přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.

cardmag no 4.2014

13

© listopad 2014

cardmag no 4.2014

14

© listopad 2014

About PRIME Research
PRIME Research provides research-based corporate and brand reputation counselling based on trends uncovered
through social and traditional media content analysis. The firm, with offices around the world, marries the speed
and consistency of technology with the insights and local cultural sensitivity derived from its international staff of
600 analysts and consultants.
* About the Study
PRIME Research conducted the Contactless Payments Report across 56 markets and 26 languages in North and
South America, Europe, Africa, Asia and the Pacific Rim, with the focus primarily on Europe. The objective was to
assess people’s use of products, adoption willingness and sentiment toward existing options. Using PRIME’s
proprietary social media analytics methods and technology, the research firm identified 47,607 relevant social
media posts from November 1st 2013, up to and including April 30th 2014 on the subject of contactless payment
innovation in the context of MasterCard and its industry peers.
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations

Zoo Bratislava ponúka držiteľom vybraných kariet MasterCard
zľavy na vstup a ojedinelé zážitky
Bratislava, 29.9.2014 - Držitelia prémiových a firemných kariet MasterCard® s aktivovaným
programom výhod ELITE a tí, ktorí majú Bratislavskú mestskú kartu, sa môžu v bratislavskej
zoologickej záhrade tešiť nielen na zvýhodnené vstupné, ale aj na rôzne zážitkové balíčky vhodné
predovšetkým pre deti.
Zoo Bratislava ponúka návštevníkom, ktorí uhradia vstup
Bratislavskou mestskou kartou MasterCard (BMK), 20%
zľavu na vstupnom. Tí, ktorí vlastnia jednu z prémiových či
firemných kariet MasterCard a sú členmi ELITE programu,
majú možnosť vybrať si z rôznych exkluzívnych rodinných
atrakcií, ktoré pre nich Zoo organizuje.
„Členov programu ELITE pozývame na zážitkové
prehliadky
záhrady
s komentárom
odborníka,
workshopy pre deti zamerané na skúmanie
skutočných artefaktov exotických zvierat, ďalej na
krsty alebo predstavenie mláďat verejnosti,
s možnosťou bližšie spoznať ich život, hovorí
Martina Piskorová, marketingová riaditeľka MasterCard. K ďalším ponukám patrí piknik v zoo s rodinou a s
košom plným dobrôt alebo nezabudnuteľné stretnutie s ‚kontaktnými‛ zvieratami, akými sú poníky, oslíky, fretky,
hady a podobne. Atrakcie je nutné rezervovať vopred a je potrebné preukázať sa členskou kartou
MasterCard® programu ELITE.
Bratislavská Zoo, ktorá vznikla pred vyše 60 rokmi v časti Mlynská dolina a
dnes patrí k prestížnym svetovým záhradám, chová viac ako 700 zvierat
167 rôznych druhov. Je členom svetových asociácií a podieľa sa na
záchranných programoch. Každým rokom sa rozrastá o nové mláďatá,
ktoré sú nielen chovateľským úspechom zoologickej záhrady, ale tiež
veľkým lákadlom pre deti i dospelých. Záhrada sa neustále modernizuje a
vylepšuje možnosť stretávania človeka s prírodou. Návštevníci si môžu
prejsť pavilóny primátov, šeliem i plazov, cez víkendy majú možnosť
zúčastniť sa komentovaného kŕmenia zvierat a pre deti celoročne
organizuje rôzne prírodovedecké krúžky.
„Klientom spoločnosti MasterCard ponúka bratislavská ZOO
špeciálne výhody od leta tohto roku. Realizácia je veľmi
jednoduchá, záujemca sa s nami skontaktuje, povie nám, o ktorý
druh zážitku by mal záujem a dohodneme sa na čase jeho
realizácie. Príde do ZOO, vstupné i službu uhradí na pokladni
svojou MC kartou a potom sa už môže tešiť z nevšedného zážitku.
Prevažne sme realizovali najmä stretnutia s kontaktnými
zvieratkami a zážitkové sprevádzania, počas ktorých mohli klienti
MC napríklad osprchovať nášho medveďa, alebo ho nakŕmiť
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skvelou pochúťkou. Popri tom sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o zvieratách, ktoré s láskou
chováme. So žiarivými očkami neodchádzali len deti, ale i dospelí. A ten ich nadšený pohľad nás
napĺňa pocitom dobre odvedenej práce,“ hovorí Katarína Matejovičová, vedúca odd. vzdelávania
a marketingu.
Súčasťou areálu sú tiež dva detské komplexy, nový Zoo obchod a DinoPark, ktorý patrí k najzaujímavejším
zastávkam najmä medzi milovníkmi histórie a dobrodružstva. V DinoParku majú deti i dospelí možnosť zoznámiť
sa s vývojom života na Zemi, prezrieť si verné modely prehistorických zvierat a dozvedieť sa viac o ich spôsobe
života. V 3D kine DinoAquarium sa diváci aj vďaka panoramatickému filmu „ponoria“ i pod hladinu druhohorných
morí. Návšteva DinoParku je možná iba zároveň s návštevou zoologickej záhrady. Vhodná je aj pre veľmi malé
deti alebo školské výlety, pre ktoré môže byť zaujímavým spestrením prírodovednej výučby.
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations

MasterCard ponúka riešenie namiesto Opencard
Inšpiráciou je rozvoj v Londýne či Bratislave
18.9.2014 - Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách,
v spolupráci s Transport for London umožnila cestujúcim na všetkých londýnskych linkách zaplatiť
za cestovný lístok bezkontaktnou kartou. Zaplatením kartou MasterCard Pay PassTM cestujúci ušetrí
čas strávený nákupom cestovného lístka v automate
alebo cez Oyster card. Experti MasterCard, ktorí majú
skúsenosti s rozvojom platenia v doprave po celom svete
už od roku 2005, sa zaoberajú návrhom riešenia aj pre
Prahu a ďalšie mestá.
Umožnením akceptácie bezkontaktných kariet na všetkých linkách
londýnskej dopravy, ktoré zahŕňajú metro, vlaky, prievozy a
autobusy, získava MasterCard ďalšiu z mnohých cenných
skúseností v platbách v doprave. Cestujúci iba priloží svoju
bankovú kartu k platobnému terminálu a nemusí riešiť hotovosť,
zaobstaranie karty Oyster Card alebo neplatný cestovný lístok.
Bezkontaktné karty sa budú používať namiesto zastaranej Oyster
Card, pri ktorej je nutné dobíjať si kredit. Transport for London vďaka tomuto kroku v priebehu piatich rokov
ušetrí 80 miliónov libier (takmer 2,8 miliardy korún).
Platenie v doprave v ČR
Podľa prieskumu MasterIndex, ktorý si každoročne necháva spracovať spoločnosť MasterCard, by chcelo 52%
Čechov platiť vo verejnej doprave bezkontaktnou platobnou kartou. Zatiaľ existuje možnosť zaplatiť za cestovný
lístok bezkontaktnou kartou iba v predajných automatoch v Prahe, Liberci a Brne. „MasterCard je členom
iniciatívy Českej asociácie organizátorov verejnej dopravy, ktorej cieľom je rozvoj aktivít miest i
krajov v oblasti dopravy. Na základe štúdie, ktorú sme v rámci tejto skupiny vydali, sme schopní
Prahe a ďalším mestám u nás ponúknuť konkrétne odporúčanie a riešenie, ako používať bankovú
kartu alebo mobilný telefón v doprave,‟ hovorí Martina Kirchrathová, Commerce Development Director
MasterCard pre Českú republiku a Slovensko. Skutočnosť, že z hľadiska budúceho rozvoja verejnej dopravy u nás
je implementácia moderných platobných prostriedkov vyslovene kľúčová, potvrdzuje aj tohtoročná štúdia
MasterCard s názvom České centrá rozvoja.
„Aktuálne v regionálnej verejnej doprave existuje jedenásť krajských a tri medzimestské systémy
integrovanej dopravy, ktoré pokrývajú 70% územia Českej republiky a integrujú viac ako 200
dopravcov a 112 systémov mestskej hromadnej dopravy. V systémoch existujú výrazné odlišnosti
ako v hĺbke integrácie, tak aj v spôsoboch platby. Navzájom nekompatibilné platobné riešenia sú
hrozbou pre ďalší rozvoj a vyšší komfort vo verejnej doprave u nás,“ dodáva Kirchrathová.
Pre dopravcov, ktorí chcú využívať svoje dopravné karty, ponúka spoločnosť MasterCard riešenie, ktoré už
úspešne realizovala na Slovensku, kde Bratislavská mestská karta slúži ako klasická platobná karta, dopravná
karta, karta na zľavy a možno ju využiť aj ako preukaz do knižnice. Spoločnosť MasterCard sa aktívne podieľala
na rozvoji marketingového programu, ktorý poskytuje výhody držiteľom Bratislavskej mestskej karty s platobnou
funkciou Maestro PayPassTM. Bližšie informácie sú k dispozícii na webe www.karta.bratislava.sk
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations
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Bratislavská mestská karta: atraktívne benefity, zľavy a tiež
pohodlné platenie
Bratislava, 23.9.2014 - Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných,
pohodlných a bezpečných platbách, sa od roku 2011 podieľa na úspešnom projekte Bratislavskej
mestskej karty. Podľa štatistík dopravného podniku ju teraz využíva 53 tisíc ľudí a ich počet ďalej
rastie. Karta má už takmer 40 partnerov, ktorí jej držiteľom ponúkajú celý rad výhod. Ďalších 50
partnerov má v pláne sa pripojiť. Vďaka unikátnosti kombinácie platobnej, dopravnej a karty na
zľavy získala karta 1. miesto v súťaži predplatených finančných platobných riešení na prestížnej
súťaži „PayBefore Awards 2013“.
Bratislavská mestská karta, ktorá donedávna slúžila najmä ako výhodný predplatený cestovný lístok
v bratislavskej hromadnej doprave (zľava 10% z ceny cestovného pre držiteľov), teraz ponúkne zľavy a výhody
u viac ako 50 nových partnerov. Medzi plánovanými partnermi sú najmä obchodníci, ktorí majú po Bratislave viac
pobočiek a obyvatelia mesta ich služby často využívajú. Ide teda o obchody s módou, obuvou, občerstvením,
reštaurácie, kaviarne, požičovne bicyklov a veľa ďalších. Výhody Bratislavskej mestskej karty využíva už 53 tisíc
Bratislavčanov. Multifunkčná karta slúži zároveň ako klasická platobná karta, dopravná
karta, karta na zľavy a možno ju využiť aj ako preukaz do knižnice. Vďaka tomu
zvíťazila v súťaži predplatených finančných platobných riešení na prestížnej súťaži
„PayBefore Awards 2013‟ v kategórii The Most Innovative Programme. Nedávno prebehla úprava webových
stránok mestskej karty, ktoré majú nový dizajn a sú ešte prehľadnejšie. Držitelia kariet tu okrem iného nájdu
informácie ako kartu používať a u ktorých obchodníkov môžu čerpať zľavy. Počet partnerov sa každoročne
zvyšuje, vďaka čomu karta stále získava na atraktívnosti. Napríklad zľavu 20% na vstup do bratislavskej ZOO
využije každoročne až 8000 návštevníkov.
„Dopravný podnik a mesto si vybrali spoluprácu s MasterCard vďaka výhodným podmienkam a
marketingovej podpore, ktorú spoločne s kartou ponúkame. Karta v súčasnosti združuje výhody a
zľavy od takmer 40 partnerov a viac ako 30 ďalších oslovujeme,‟ hovorí Martina Piskorová, riaditeľka
marketingu MasterCard pre Slovensko a Českú republiku.
Výhody Bratislavskej mestskej karty využívajú jej držitelia čoraz intenzívnejšie. Počet zakúpených zľavnených
predplatných cestovných lístkov na BMK v Dopravnom podniku Bratislava sa zvýšil v I. polroku 2014 v porovnaní
s predchádzajúcim rokom o 13%, v ostatných mestských zariadeniach
vzrástol počet zvýhodnených vstupov na BMK o 10%. Mestská karta
zvýšila návštevnosť na všetkých mestských športoviskách, osobitne
v mestskej plavárni Pasienky. Len v I. prvom polroku 2014 si tu
držitelia BMK zakúpili takmer 10 tisíc zľavnených vstupeniek alebo
permanentiek. Na splnenie svojich zámerov v oblasti lepšieho
využívania mestskej hromadnej dopravy i mestských služieb
prostredníctvom mestskej karty mesto vynaložilo za 3,5 roka formou
refundácie poskytnutých zliav takmer 1,4 mil. €. Bratislavská mestská
karta slúži tiež ako klasická platobná karta, a to nielen na tuzemské
platby, ale aj pri zahraničnom platobnom styku. Kartu momentálne vydáva šesť slovenských bánk (VÚB Banka,
Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, UniCredit Bank, Sberbank, OTP Banka). Viac informácií o funkciách a
možných zľavách či výhodách je k dispozícii na http://www.karta.bratislava.sk/
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations
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ZE ZAHRANIČÍ
Sonet oslavil vstup na maďarský trh
Setkání se zúčastnili novináři i business partneři
Brno, září 2014 - Společnost SONET v září uspořádala v Budapešti setkání, na kterém došlo
k oficiálnímu představení firmy a její strategie na maďarském trhu. Za přítomnosti novinářů,
servisních i business partnerů prezentoval český poskytovatel platebních technologií nejen svoje
produkty, ale také vizi a možnosti spolupráce na území Maďarska. Neformální snídaně obohacená o
networking a diskuzi proběhla 23. září 2014 v hotelu Novotel Budapest.
Ačkoliv SONET působí v Maďarsku již od roku 2013, patřilo setkání v hotelu Novotel mezi první oficiální akci
tohoto druhu. Pozvání na BREAKFAST WITH SONET přijali jak novináři, tak stávající a potenciální obchodní
partneři z oblasti platebních terminálů a platebních služeb, IT, bankovního sektoru i dalších oborů, kde lze s
výhodou využít elektronických platebních terminálů. „K uspořádání neformálního setkání s novináři a
partnery jsme se rozhodli po detailním průzkumu trhu a aklimatizaci na místní obchodní scéně.
Cílem akce bylo přestavit SONET jako silnou, zavedenou značku s perspektivními vyhlídkami. Po
prezentaci našeho portfolia a obecné rozpravě se nám podařilo navázat velmi zajímavé kontakty,
které hodláme v budoucnu rozvíjet,“ uvedl k průběhu meetingu Lajos Szabó, Country Manager pro
Maďarsko ze společnosti SONET.
Ze svého portfolia společnost SONET prezentovala platební terminály v klasické, mobilní i samoobslužné variantě.
Ty mohou maďarští obchodníci využít pro přijímání plateb nejen na prodejnách, ale také na samoobslužných
parkovištích, čerpacích stanicích a multifunkčních kioscích. Publikum zároveň projevilo zájem o aplikace a
software určený pro platební terminály, a to především v oblasti dostupnosti dat a řízení sítě POS terminálů.
Během akce proběhla také diskuze na téma vývoje a servisu platebních systémů. Na BREAKFAST WITH SONET
plynule navázala další obchodní jednání s potenciálními partnery. „Pozitivní odezva přišla i od médií, která si
vyžádala další produktové materiály i osobní setkání“, popisuje Lajos Szabó.
Produkty a témata prezentovaná na akci BREAKFAST WITH SONET

POSMan

Informační systém pro acquiring, který ocení především manažeři bank a obchodníci.
Systém umožňuje efektivní správu rozsáhlých sítí platebních terminálů. Snižuje vnitřní náklady
acquiringu o 40 - 50% a je nezávislý na použité hardwarové platformě terminálů.
Slouží k okamžitému získání přehledu o celé síti terminálů, ale také k přehledům od jednoho
konkrétního obchodníka.
Příští rok vyjde nová verze systému

Aplikace hPOS

Aplikace hPOS je soubor služeb nahraných přímo v POS terminálu. Software umožňuje pravidelné
získávání dat a vzdálené nastavení.
Aplikace pracuje s více než stovkou parametrů, které jsou po uzávěrce terminálu odeslány do datového
skladu.
Spojením dat z hPOS s daty systému POSMan získá zákazník unikátní množinu dat, která dává
pracovníkům acquiringu nové možnosti při práci se sítí POS terminálů.

Platební terminály

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

mPOS

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

Samoobslužné
platební terminály

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

Vývoj
Servis Personální
zajištění

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

cardmag l roman kotlán l zdroj Sonet
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Mobilní platební řešení Ingenico Group v obchodech Loewe
Ingenico Group, světová jednička v platebních řešeních, oznámilo, že se Loewe, španělský prodejce
luxusních módních doplňků, rozhodl využívat in-store platební řešení Ingenico založené na mobilních telefonech iPhone. Implementace je plánována v celé panevropské a globální maloobchodní
síti, v první fázi to bude Milán (Itálie) a Omotesando (Japonsko).
Platební řešení sestává z plně zabezpečeného mPOS terminálu iCMP, který bude prostřednictvím Bluetooth spojen
s mobilním telefonem iPhone u obsluhy. Do terminálu bude rovněž integrována sada m-commerce nástrojů pro
správu účtenek, refundací, export a analýzu transakčních dat aj. Tato inovace umožní prodavačům být více na
blízku zákazníkům a zároveň urychlit platby kartami, které bude možno přijímat kdekoliv v obchodě.
Ingenico Group bude také zpracovávat všechny evropské transakce prostřednictvím vlastní platební brány. Toto
řešení, plně vyhovující PCI DSS standardům, pomůže společnosti Loewe kontrolovat prodeje a zároveň poskytne
plné zabezpečení odpovídající mezinárodním platebním regulacím.

„Jsme velmi potěšeni, že Loewe vybralo naše mobilní platební řešení pro svou obchodní síť.“ říká
Pierre-Antoine Vacheron, EVP Europe-SEPA, Ingenico Group. „S Ingenico Group, nabídne Loewe svým
zákazníkům mnohem lepší nákupní praxi, a zároveň zlepší své obchodní výsledky s přispěním
našeho centrálního řízení transakcí.“
Lisa Montague, CEO Loewe dodává: „Vidím v tomto řešení důležitý krok ke zlepšení zákaznické
zkušenosti v našich obchodech, která tkví především v plynulém a diskrétním transakčním procesu.
Naším cílem je neustálý vývoj a zavádění takových služeb do všech našich obchodů.“
cardmag l Ingenico CZ l foto Ingenico CZ
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Oberthur Technologies acquires NagraID Security the
specialist of powered display cards to secure access
to the cloud
Colombes, France / Cheseaux, Switzerland, 19th August 2014 - Oberthur Technologies (OT), a
world leader in digital security solutions for the mobility space, today announced that it has signed
an agreement to acquire NagraID Security SA. OT will acquire a 100% equity stake of NagraID
Security SA from the Kudelski Group (SIX: KUD.S) and the company’s management.
NagraID Security SA develops and markets powered display cards to secure access to the cloud, primarily for
companies operating in the field of financial payments, authentication and identification solutions, using one-time
password (OTP) or dynamic card verification value (DCVV, the 3 or 4 digit security code printed on payment
cards) technologies.
Didier Lamouche, President and CEO of OT declared: “Thanks to the acquisition of NagraID Security’s exclusive
powered display card technology, OT is making a significant move on the very competitive payment card market,
and in particular helping to reduce fraud for all card non-present transactions. Furthermore, the acquisition will
enrich OT’s offering to financial institutions. I am very confident that the talented teams of NagraID Security will
contribute to our ambitious development strategy”.
André Kudelski, President and CEO of the Kudelski Group added: “The earn-out-based structure of the sales
agreement allows Kudelski Group to share the upside of the display card market, while relying on a strong
industrial partner. We think Oberthur Technologies is well-placed to lead NagraID Security and are pleased for
the NagraID Security team.” The transaction is expected to close in the coming weeks. Financial terms of the
transaction were not disclosed.
About Oberthur Technologies
OT is a world leader in digital security solutions for the mobility space. OT has always been at the heart of
mobility, from the first smart cards to the latest contactless payment technologies which equip millions of
smartphones. Present in the Payment, Telecommunications and Identity markets, OT offers end-to-end solutions
in the Smart Transactions, Mobile Financial Services, Machine-to- Machine, Digital Identity and Transport &
Access Control fields. OT employs over 6 000 employees worldwide, including close to 700 R&D people. With
more than 50 sales offices across 5 continents and 10 facilities, OT’s international network serves clients in 140
countries. For more information: http://www.oberthur.com.
About the Kudelski Group
The Kudelski Group (SIX: KUD.S) is a world leader in digital security and convergent media solutions for the
delivery of digital and interactive content. Its technologies are used in a wide range of services and applications
requiring access control and rights management to secure the revenue of content owners and service providers
for digital television and interactive applications across broadcast, broadband and mobile delivery networks. The
Kudelski Group is also a world technology leader in the area of access control and management of people or
vehicles to sites and events. The Kudelski Group is headquartered in Cheseaux-sur-Lausanne, Switzerland. For
more information, please visit www.nagra.com.
About NagraID Security
NagraID Security SA, a subsidiary of the Kudelski Group produces multi-component and other complex cards for
the security and identification industry. NagraID Security’s Research and Development Team combine
international experts having broad experience in security, cryptography, electronics, material sciences and
manufacturing. NagraID Security provides advanced design, development, and industrialization capabilities for
innovative authentication solutions. Please visit www.nidsecurity.com for more information.
cardmag l roman kotlán l zdroj Oberthur Technologies
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Visa se spojila s Apple
Praha, 10. září 2014 - Mobilní platby Visa budou součástí chytrých telefonů iPhone 6, iPhone 6 Plus
a hodinek Apple Watch od Apple. Jako rozhodující díl do skládačky mobilních plateb považuje
asociace Visa propojení se službami Apple. Asociace Visa dnes oficiálně potvrdila, že podpoří
spotřebitelské platby pro uživatele zařízení iPhone 6, iPhone 6 Plus a Apple Watch.
Příslušné finanční instituce v USA a následně i na dalších světových trzích budou moci přidat debetní a kreditní
karty Visa k možnostem plateb Apple Pay. Zákazníkům to umožní snadné a bezpečné nakupování u vybraných
prodejců, a to jak v prodejnách, tak aplikacích.
„Vstup společnosti Apple na tento trh představuje rozhodující kousek do skládačky mobilních
plateb. Tento klíčový posun v digitálních platbách potvrdil, že vývoj mobilních a bezkontaktních
služeb má nenahraditelný potenciál a výrazně nabírá na obrátkách,” uvedl Steve Perry, generální
ředitel digitálních technologií Visa Europe.
Po USA bude brzy následovat i Evropa
Visa potvrdila, že úzce spolupracuje se společností Apple a jednotlivými členskými bankami na tom, aby tato nova
služba byla v co nejkratší době přístupná i na evropském trhu. „V současnosti je situace taková, že služba
se spouští jako první v USA. V Evropě to bude nejdříve začátkem příštího roku,“ informuje Marcel
Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. Otevírá se tak možnost pro spuštění
této služby i v České republice a na Slovensku. Obě země totiž dlouhodobě patří k nejprogresivnějším zemím při
přijímaní nových inovativních platebních produktů.
„Slovensko nedávno odstartovalo jako druhá země v Evropě cloudové mobilní bezkontaktní platby
NFC HCE. Brzy bude následovat i Česko. Ve spolupráci naší organizace se společností Apple vidíme
obrovský potenciál i pro tuzemský trh. Pro úspěšný start bude potřeba dohody konkrétní tuzemské
banky a společnosti Apple. Tyto dohody pomůže zprostředkovat Visa,“ uvádí Gajdoš.
Visa Europe je předním hráčem v oblasti NFC plateb už od chvíle, kdy v roce 2007 představila první bezkontaktní
karty a terminály. Dnes se v prodejnách po celé Evropě nachází více než 1,5 milionu bezkontaktních terminálů
Visa - a všechny jsou připravené i na mobilní platby. „Rozhodnutí společnosti Apple vstoupit na tento trh odráží
širokou škálu příležitostí, které na poli digitálních plateb nyní existují. Díky tomuto kroku se celosvětově zvýší
povědomí o bezkontaktních službách a rozšíří se jejich využívání. Očekáváme tedy pozitivní „haló efekt“, který
prospěje všem zúčastněným v ekosystému mobilních plateb,” dodal Perry.
cardmag l roman kotlán l zdroj grayling

Společnosti MasterCard a Apple spolupracují na integraci řešení
Apple Pay. Držitelé karet budou moci platit mobilem jednoduše,
bezpečně a diskrétně
10.9.2014 - Společnost Apple dnes představila řešení Apple Pay, které umožní držitelům karet
MasterCard®, jedničce v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, každodenní nákupy
pomocí mobilních telefonů iPhone 6 a iPhone 6 Plus a hodinek Apple Watch. Společnost
MasterCard dále rozvíjí bezpečnost mobilních transakcí, spotřebitelé tak budou moci používat karty
kdykoli, kdekoli a jakkoli budou chtít.
Společnosti MasterCard a Apple společně vyvinuly řešení na zajištění pohodlných a bezpečných plateb. Pro
spotřebitele i obchodníky to znamená, že každý nákup provedený prostřednictvím karty MasterCard s využitím
telefonů iPhone 6 či iPhone 6 Plus nebo hodinek Apple Watch obnáší stejné zabezpečení, výhody a záruky jako
jakékoli transakce uskutečňované pouze kartou MasterCard. Systém Apple Pay mění podobu mobilních plateb a
přináší snadný, bezpečný a diskrétní způsob nakupování. Díky integraci hardwaru, softwaru a služeb Apple
představuje Apple Pay jedinečné, mimořádně intuitivní řešení pro uživatele telefonů iPhone 6 a iPhone 6 Plus a
hodinek Apple Watch.
Majitelé nových telefonů iPhone 6 nebo iPhone 6 Plus či hodinek Apple Watch budou moci používat své kreditní či
debetní karty MasterCard vydané zúčastněnými bankami přímo prostřednictvím aplikace Apple Pay. Při nákupu
v prodejně postačí k autentizaci platby přidržet iPhone v blízkosti bezkontaktní čtečky s prstem položeným na
dotykovém identifikátoru Touch ID. Při nakupování v aplikaci budou spotřebitelé platit pouhým dotykem
s autentizací pomocí otisků prstů či hesla, aniž by museli zadávat číslo své karty či opouštět aplikaci.
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„Společnost Apple již tradičně uvádí na trh přelomové výrobky
s funkcemi, které mají pro lidi opravdový význam. Systém Apple Pay ve
spojení s platební technologií MasterCard přináší spotřebitelům
možnost snadného, bezpečného a diskrétního nakupování,“ uvedl Ed
McLaughlin, ředitel společnosti MasterCard pro nové platební technologie. „Již
řadu let jsme průkopníky v oblasti mobilního obchodování, včetně
prvních bezkontaktních a mobilních platebních řešení na světě. Těší
nás, že držitelé karet MasterCard budou již brzy moci platit pomocí
svých zařízení iPhone 6, iPhone 6 Plus a Apple Watch, a přitom budou
mít jistotu, že každý nákup je bezpečný a nabízí jim stejné záruky a
výhody, na jaké jsou zvyklí u svých karet MasterCard.“
Řešení Apple Pay bude spotřebitelům v USA k dispozici formou bezplatné
aktualizace operačního systému iOS 8 letos v říjnu. Držitelé karet MasterCard
budou moci platit jednoduše a bezpečně v aplikacích nejžádanějších obchodníků,
v největších obchodních řetězcích, restauracích, dopravních podnicích, čerpacích
stanicích, obchodech se smíšeným zbožím a ve všech prodejnách Apple Store.
Mezi prvními organizacemi, které budou přijímat platby technologií Apple Pay
pomocí iPhone 6, iPhone 6 Plus a hodinek Apple Watch, je i dlouhodobý partner
společnosti MasterCard, baseballová Major League. Seznam obchodníků, kteří
akceptují bezkontaktní platby, naleznete pomocí aplikace MasterCard Nearby,
která je k dispozici ke stažení, nebo na webových stránkách:
www.mastercard.com/contactless.
Pomáháme spotřebitelům, aby mohli své karty využívat kdekoli,
kdykoli a jakkoli potřebujíPlatby pomocí systému Apple Pay jsou integrovány
do platformy MasterCard Digital Enablement Service (MDES). Tato služba, kterou
společnost MasterCard poskytuje bankám od loňského roku, umožňuje provádět
každodenní nákupy a platby pomocí připojeného zařízení. Společnost MasterCard
se svými partnery pracuje na tom, aby se do platformy MasterCard Digital
Enablement Service již brzy zapojily kromě bank uvedených v dnešním oznámení
společnosti Apple i další finanční ústavy.
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations

Visa oslavuje bezkontaktní Londýn
Londýnská hromadná doprava (TfL) jako první na světě přijímá bezkontaktní platby ve všech
prostředcích městské přepravní sítě.
Praha, 16. září 2014 - Cestující hromadnou dopravou mohou od dnešního dne svými bezkontaktními
kartami Visa platit na všech vlakových a tramvajových linkách nebo na linkách metra a kolejové
dopravy DLR, které přijímají elektronické karty Oyster. Výčet doplňuje londýnský systém
autobusové přepravy, u nichž lze bezkontaktními kartami Visa platit již od prosince roku 2012.
„Zavedení bezkontaktních plateb kartami Visa napříč
sítí TfL je skutečným milníkem pro tuto technologii,
která cestujícím usnadní a zpříjemní platby za dopravu.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli sehrát klíčovou roli
v navrhování a implementaci tohoto řešení. Počínaje
dneškem přijímá TfL všechny bezkontaktní karty Visa,
jichž je v současnosti ve Spojeném království aktivních
na 40 milionů. Naším dalším cílem je zajistit, aby síť
TfL začala co nejdříve přijímat i platby prostřednictvím
mobilních zařízení s technologií bezkontaktních plateb
Visa,“ uvedla k dnešnímu slavnostnímu dni výkonná ředitelka
Visa Europe Sandra Alzetta.
Objem bezkontaktních plateb uskutečněných prostřednictvím karet Visa v Evropě v uplynulém roce utěšeně rostl,
což značí, že stále více zákazníků objevuje výhody spojené s tímto snadným a pohodlným způsobem placení.
V období od června roku 2013 do června roku 2014 se objem bezkontaktních plateb Visa více než zdvojnásobil a
dosáhl tak celkové hodnoty téměř 140 milionů liber (bezmála pět miliard korun). „Zavedení bezkontaktních
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plateb v londýnských autobusech mělo ohromnou odezvu - od zavedení systému v roce 2012
cestující uskutečnili téměř 19 milionů bezkontaktních plateb kartami Visa. Dnešní spuštění
bezkontaktních plateb v rámci dalších složek TfL opět povede k výraznému posílení bezkontaktních
technologií a přispěje k trojnásobnému růstu, jež očekáváme v následujícím roce,“ informovala
Sandra Alzetta.
Z Londýna do Prahy
Zavedení bezkontaktních plateb v rámci londýnské sítě hromadné dopravy je nejnovějším indikátorem sílící
poptávky po digitálních platbách. Společnost Visa zaznamenává rostoucí poptávku, zájem i skutečnou míru využití
digitálních plateb napříč celou Evropou, včetně České republiky.
„Hlavnímu městu doporučujeme podobně jako v Londýně využívat bezkontaktní bankovní platební
kartu ve všech prostředích městské hromadné dopravy. Pro cestující je to jednodušší a komfortnější
a město nemusí řešit vydávání a správu karet. Podle informací od dodavatelů dopravních systémů
by došlo k úsporám v řádech desítek milionů korun.“ informuje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa
Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Pro více informací navštivte: http://www.visa.co.uk/products/visa-contactless
cardmag l roman kotlán l zdroj grayling

Tieto Card Suite enables Ecobank Group processing for 34 countries
The Ecobank Group has developed an extensive processing network now operating in 34
countries based on Tieto Card Suite payment solutions. Ecobank is the leading pan African
banking group in Africa with a presence in more African countries than any other bank. The
latest affiliate to join was Mozambique. In cooperation with Tieto, Ecobank has built a
reliable and flexible platform and implemented enterprise architecture allowing the Bank to
pursue new levels of international commercial banking, enhanced profitability, and
operating efficiency.
Ecobank issues Private label, as well as Visa and MasterCard international payment scheme branded cards. Its
card products include debit, credit, virtual, prepaid and unique instant debit cards that allow the customer to
receive a personalized payment card within 10 minutes. With Card Suite software Ecobank has passed PCI DSS
certification, implemented smart cards and a fraud management system that have significantly reduced the losses
related to fraudulent activities with payment cards.
“Through standardized, but operationally efficient approach Ecobank has been able to successfully
expand to a large number of countries, thus minimizing costs and potential risks. By implementing
a unified IT platform that included Tieto`s Card Suite, Ecobank has attained common business and
IT practices and improved customer servicing in all countries,” said Maris Ozolins, Director of Cards,
Tieto Financial Services.
Lloyd, ATABANSI, Ecobank Group CTO & MD of Eprocess (a Technology company of Ecobank), Ecobank,
says:”Ecobank Group has deployed the Tieto Card Suite system in a centralized platform covering 34
countries. This platform covers two main products: Private Cards (Debit, Credit, Prepaid, Salary,
Gifts, etc) and International Cards (Visa, MasterCard, etc). This centralized platform gives us the
ability to shorten our time to market in deploying new products across all countries. The most
recent case was the deployment of MasterCard acquiring across 25 countries in less than 5
hours. We have been able to pass the PCI DSS certification in 2012 and this certification gives our
cherished customers the confidence to transact using our cards with maximum security and
protection.”
About Tieto
Tieto is the largest Nordic IT services company providing full life-cycle services for both the private and public
sectors and product development services in the field of communications and embedded technologies. The
company has global presence through its product development business and global delivery centres. Tieto is
committed to developing enterprises and society through IT by realizing new opportunities in customers’ business
transformation. At Tieto, we believe in professional development and results.
Founded 1968, headquartered in Helsinki, Finland and with approximately 14 000 experts, the company operates
in over 20 countries with net sales of approximately EUR 1.6 billion. Tieto’s shares are listed on NASDAQ OMX in
Helsinki and Stockholm. Please visit www.tieto.com for more information.
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Ecobank is the leading pan African banking group in Africa with a presence in more African countries than any
other bank. In all 36 markets in which we currently operate, we are recognized as one of the leading banks,
providing a full range of wholesale, retail, commercial, investment and transaction banking services and products.
Our customers include governments and government agencies, multinational, regional, multilateral and financial
institutions, local companies and medium, small and micro enterprises and consumers. www.ecobank.com
cardmag l roman kotlán l zdroj tieto.com

Spire Payments expand their SP family at CARTES 2014 with
the launch of four new state-of-the-art payment solutions
Spire Payments are delighted to confirm they will be exhibiting at the CARTES Secure Connexions Event this
November in Paris. CARTES is widely regarded as the most comprehensive event for the payment services
industry, incorporating a trade show, parallel specialist conference and the Sesame awards, which are seen as the
Oscars of the payment services industry. The event is entirely dedicated to Secure Solutions for Payment,
Identification and Mobility, and has an average of over eighteen thousand attendees per year, from all regions
and markets internationally. Spire Payments will have a significant presence at Cartes 2014 which is the perfect
platform to launch four new products to expand their industry leading SP family:
SPc5: A countertop ‘all-in-one’ POS device aimed at emerging markets
SPu90: A universal self service payment solution for unattended environments
SPm2: A chip and PIN mPOS device aimed at micro merchant
SPm20: A chip and PIN mobile payment device aimed at all mPOS market sectors from the micro
merchant to tier 1&2 retail
Kazem Aminaee, CEO of Spire Payments says of his company’s participation at the event, “Following 2013
where Spire Payments made a grand entrance at Cartes by showcasing our ground breaking SP
range of payment solutions, we have continued to invest heavily and expand the range with four
additional products. The net result is a comprehensive range of payment solutions for all
environments, including three specific offerings in the mPOS sector. We have much to talk to the
industry about, so we wanted to create an outstanding showcase to do just that.” The Spire Payments
stand will feature live demos of their entire payment range, as well as presentations from technology partners.
With an exhilarating themed stand emphasizing high performance, Spire is bound to be an exciting experience for
all visitors; all key executives of Spire Payments will be in attendance including regional Managing Directors and
the Group CEO.
About Spire Payments
Transaction.Interaction.Convergence
In a world of converging technologies in which e-commerce, mobile commerce, and social networks cross over
into traditional electronic payment, Spire Payments applies its thirty years of expertise to bring to market
innovative, highly secure and future proof devices and solutions that promote seamless payment transactions to
all end-points around a user experience that is both interactive and rewarding. Spire Payments, the fastest
growing European POS solutions provider, is one of the original pioneers to develop world-class secure electronic
payment solutions - from fixed, portable and mobile payment solutions to PIN pads and unattended terminals for
integration with cash register systems and self-service kiosks. Serving market segments ranging from the
financial and retail to hospitality and transportation and with offices in Spain, the UK, the Czech Republic, Russia,
Dubai and Hong Kong, Spire Payments is a forward-looking alternative to traditional payment terminal
suppliers. With some of the world’s top financial and retail organisations among its customers, the Spire
Payments team will always be at the forefront of progress in electronic payments.
cardmag l roman kotlán l zdroj Spire Payments

media partner

cardmag no 4.2014

32

© listopad 2014

cardmag no 4.2014

33

© listopad 2014

NFC & CONTACTLESS
Obyvatelé Liberce mohou jako první v Česku zaplatit za jízdenku
v tramvaji bezkontaktní kartou
Liberec, 20.9.2014 - Díky spolupráci MasterCard, ČSOB a Dopravního podniku měst Liberce a
Jablonce nad Nisou (DPMLJ) je Liberec prvním městem v České republice, kde si mohou cestující
zakoupit jízdenky přímo ve vozidle MHD bezkontaktní platební
kartou. Jedná se o další rozšíření služby zákazníkům, a to přesně
jeden měsíc po zprovoznění automatu na jízdenky, kde je možno
použít stejný způsob platby - bezkontaktní platební kartu. Dopravní
podnik tak reaguje na požadavky trhu, kdy podle průzkumu MasterIndex, by chtělo 52% Čechů
platit ve veřejné dopravě bezkontaktní platební kartou.
V rámci pilotního projektu realizovaného ve spolupráci se společnostmi MasterCard a ČSOB jsou v tramvaji EVO2
instalovány validátory umožňující akceptaci bezkontaktních karet. Cestující pouze přiloží svoji bankovní kartu,
během několika sekund zaplatí za jízdenku a nemusí řešit hotovost.
Validátory pořídil DPMLJ za výrazné podpory společností MasterCard a ČSOB. Vedle pořízení samotných validátorů
musel dopravní podnik výrazně rozšířit i svůj backoffice, který mu umožní validátory na dálku spravovat. Náklady
na úpravu backoffice byly uhrazeny z rozpočtu DPMLJ a to především díky podpoře představenstva dopravního
podniku, které zavedení této inovativní metody schválilo. „Představenstvo společnosti souhlasilo s realizací
pilotního projektu, v němž se do DPMLJ implementují nejnovější metody elektronického odbavování
cestujících, které se používají ve městech jako je Londýn nebo Chicago“ řekl Luboš Wejnar, ředitel
DPMLJ.
„Se zástupci Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou spolupracujeme od loňského
roku. Těší mě, že jsme našli partnera, který sdílí naší vizi budoucnosti ve veřejné dopravě, kde
využití bezkontaktních platebních karet a mobilních aplikací umožní nejen nákup jízdenky, ale
zároveň budou i jeho nosičem,“ říká Martina Kirchrathová, ředitelka pro rozvoj komerčních řešení ze
společnosti MasterCard.
Nové validátory cestující snadno poznají podle symbolu používaného pro bezkontaktní platby. Budou akceptovat
pouze bezkontaktní bankovní karty, kterých je v ČR vydáno více než 5 milionů.
„Klienti si bezkontaktní karty oblíbili a velmi rychle pochopili, že se jedná o
bezpečný, jednoduchý a pohodlný způsob placení. V poslední době
pozorujeme, že se lidé naučili platit nižší částky bezkontaktně místo toho, aby
používali hotovost. Přesně tento trend nahrává i prvnímu bezkontaktnímu
jízdenkomatu, který cestující mohou využívat přímo v tramvaji. Proto věříme, že projekt bude
úspěšný," říká Jan Kubíček, manažer ČSOB a Ery pro Rozvoj obchodu se třetími stranami.
Ve validátoru lze zakoupit jízdenku pro zónu Liberec, a to ve variantě základní a poloviční. Držitel karty
samozřejmě může koupit jízdenku nejen sobě, ale i svým spolucestujícím. Jednoduše zvolí jízdní doklad, přiloží
bezkontaktní bankovní kartu a zařízení mu vytiskne požadovanou jízdenku. Celá transakce by měla proběhnout
téměř okamžitě.
Pro jednoduchost nebudou tyto validátory pracovat s krajskou kartou Opuscard, jsou však koncipovány tak, aby
bylo možné i tuto funkcionalitu v budoucnu doplnit. Vedle jízdenkového automatu akceptujícího bezkontaktní
platební kartu je zavedení těchto validátorů dalším počinem DPMLJ, který usnadňuje nákup jízdních dokladů jak
nepravidelným cestujícím z Liberce, tak turistům z Čech i ze zahraničí. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce
nad Nisou (DPMLJ) reaguje na požadavky trhu, kdy podle průzkumu MasterIndex, by chtělo 52% Čechů platit ve
veřejné dopravě bezkontaktní platební kartou.
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations
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Platební řešení Ingenico v dopravě
Ingenico velmi často, a mylně, dostává nálepku pouhého dodavatele platebních terminálů do
velkých retailových řetězců. S našimi platebními řešeními se však můžete setkat ve všech oblastech
našeho života. Jednou z takových oblastí, kde vidíme praktické uplatnění nových platebních
technologií, je hromadná doprava.
Velmi dobře si uvědomujeme, že doprava hraje významnou roli v běžném životě lidí a moderní platby přispějí k
jejímu zefektivnění. Snažíme se tedy poskytovat taková řešení, která urychlují a usnadňují nákupy jízdenek a
odbavení, a tak zvyšují pohodlí zákazníka a zároveň šetří jeho
čas. Níže uvádíme některé z úspěšných projektů Ingenico v
oblasti hromadné dopravy.
Samoobslužné řešení pro Trenitalia
Ve spolupráci se systémovým integrátorem a výrobcem
prodejních kiosků Sigma dodalo Ingenico téměř 4000
samoobslužných platebních terminálů řady i9500, nově
doplněných bezkontaktními čtečkami iUC150 pro dopravce
Trenitalia. Další instalované kiosky, které slouží k nákupu jízdenek
a dobíjení dopravních karet, již budou vybaveny novou
samoobslužnou řadou Ingenico iSelf.
Vybavení přepážek SNFC
Francouzskému vlakovému přepravci SNFC dodalo Ingenico 3000 platebních terminálů iCT250 s bezkontaktními
PINpady iPP285 pro rychlé odbavení cestujících na přepážkách.
Platební řešení Ingenico pro oblast hromadné dopravy jsme rovněž představili na konferenci Transport Ticketing
Central & Eastern Europe, která se uskutečnila ve dnech 8. - 9. října na národním stadionu ve Varšavě.
cardmag l text a foto Ingenico CZ
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EXKLUZÍVNĚ
Praha, 10.10.2014 - V uplynulých měsících jsme byli svědky zvýšeného zájmu o problematiku
akceptace bankovních karet ve veřejné dopravě. Domácí pilotní projekty v Praze, Liberci a Brně byly
doplněny informacemi z Londýna, kde 16.9.2014 byla zahájena akceptace bankovních karet v celé
síti místní hromadné dopravy. Aktuálně proto zařazujeme seriál o akceptaci bankovních karet ve
veřejné dopravě, jehož autorem je Martin Procházka.
Ačkoliv jsou v Česku bankovní karty používány přes čtvrt století, ve veřejné dopravě jejich akceptace byla
doposud omezena na nákup jízdních dokladů na přepážkách prodejních míst a elektronických obchodech
některých dopravních podniků. Obdobná situace ovšem panuje i v ostatních zemích, i těch, kde je placení kartami
častější než v ČR. Podívejme se proto na rozhodující důvody tohoto stavu.
Hlavním důvodem je nástup vydávání bezkontaktních karet, ke kterému došlo v bankovních kartách později než
v jiných oblastech. Připomeňme, že např. dopravní karta Oyster v již zmíněném Londýně zahájila provoz v roce
2003, Octopus v Hong Kongu pak už v roce 1997.
Druhým důvodem jsou specifické podmínky veřejné dopravy, kde jsou platební transakce prováděny jinak než
v běžných obchodech. Odbavovací terminály nemají možnost zadání PINu, jde zpravidla o automaty bez lidské
obsluhy a v některých případech odbavovací systém neumožňuje určit částku jízdného při nástupu jízdy.
Třetím důvodem je skutečnost, že ve veřejné dopravě se mezitím rozvinuly jiné platební prostředky, zejména
bezkontaktní dopravní karty s distribuovanou evidencí jízdních dokladů a uložených prostředků. Ty jsou dnes
často doplňovány mobilními technologiemi, např. SMS jízdenkami či nákupem jízdenek prostřednictvím mobilních
aplikací. S těmito technologiemi budou tedy bankovní karty při svém nástupu soupeřit.
To, že diskutujeme o zavedení bankovních karet do veřejné dopravy, znamená, že výše uvedené důvody ztratily
svoje opodstatnění. V ČR - stejně jako dalších evropských zemích - probíhá konverze bankovních karet na
bezkontaktní technologii. Kartové společnosti připravily a vyhlásily nové režimy pro akceptaci karet ve veřejné
dopravě a zároveň podporují pilotní projekty v této oblasti. Zbývá tedy odpovědět na otázku, zda mohou ve
veřejné dopravě konkurovat bankovní karty existujícím platebním metodám.
Při prvním pohledu je jasné, že využití bankovních karet bude provozovatelům veřejné dopravy přinášet úspory.
Zatímco by u dedikovaných dopravních řešení museli vydat a spravovat vlastní dopravní karty, mohou pro největší
skupinu cestujících - plnocenné jízdné - využít bankovní karty v držení cestujících, které provozovatelé nemusejí
vydávat, distribuovat a dále spravovat. Nové režimy akceptace dále umožňují eliminovat elektronické peněženky,
neboť úhrada jízdného je provedena přímo v systému platebních karet k bankovnímu (u debetních) či vnitřnímu
(předplatních, charge a kreditních) účtu karty. Odpadá tak nutnost pořizovat a provozovat infrastrukturu
dobíjecích míst a vybíjecích pracovišť včetně spojených administrativních činností. Tyto okolnosti znamenají, že
provozovatelé veřejné dopravy, které doposud nezavedli dopravní karty, vidí bankovní karty jako perspektivní
identifikační a platební prostředek pro modernizaci odbavovacích systémů.
Na příkladu Londýna je dále vidět, že i pro úspěšný systém dopravních karet mohou být bankovní karty silným
konkurentem. Dopravní kartu Oyster hodnotí její provozovatel Transport for London (TfL) jako úspěšný program,
který splnil všechny zadané cíle. Pro další rozvoj si však TfL vybral bankovní karty, kterými bude Oyster postupně
nahrazen. Hlavním důvodem, který TfL uvádí, je omezení distribuované architektury, kterou využívá jak Oyster,
tak i většina dopravních karet v ČR.
V distribuované architektuře je funkčnost soustředěna mezi kartu a akceptační zařízení. Všechny údaje potřebné k
transakci jsou neustále uloženy na kartě. Údaje vyjadřují uloženou hodnotu (elektronickou peněženku), předplatní
jízdenky a další informace. Při použití karty proběhne komunikace mezi akceptačním terminálem a čipem karty,
během níž dojde k vykonání operace a případné změně údajů na kartě. Pokud je třeba, aby údaje z karty byly
dále zpracovány, jsou po provedení operace přeneseny z akceptačních míst do zázemí. Taková funkčnost řeší
úspěšně specifické potřeby dopravy, jako jsou nutnost přepravní kontroly, zajištění úhrady cesty před jejím
nastoupením a existence zvýhodněných jízd.
S pokračující dostupností datového spojení a mobilních technologií se začínají projevovat i některé nedostatky
této technologie. Hlavním problémem pro rozvoj on-line funkcí je to, že zůstatek elektronické peněženky či
předplatní jízdenky jsou uloženy výhradně na jedné dopravní kartě a není možné je sdílet mezi ostatními nosiči.
Provozovatelé, kteří poskytují cestujícím SMS jízdenky či mobilní aplikace pro nákup jízdenek, nemohou tyto
platební metody integrovat s dopravní kartou. Pokud by nabízeli k dopravním kartám i mobilní peněženky, pak by
cestující musel řídit dvě peněženky, které jsou z důvodu odlišné architektury neslučitelné.
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V centralizované architektuře nejsou rozhodující údaje uloženy na kartě či jiném nosiči. Karta slouží pouze jako
bezpečný identifikátor a veškerá funkce je uložena v akceptačním zařízení a v zázemí. Údaje nutné pro provedení
operace jsou získávány on-line ze zázemí nebo jsou průběžně obměňovány v transakčních zařízeních.
K centrálnímu systému tak může cestující přistupovat - kromě samotné bankovní karty - i dalšími prostředky: přes
webový prohlížeč počítače, mobilní aplikací či samoobslužným terminálem. Propojení se službou SMS či mobilních
jízdenek je snadné v důsledku společné architektury. Nevýhodou centralizované architektury je ovšem závislost
na datovém spojení. I když je možné funkce centralizované architektury zajistit i při dočasném přerušení spojení,
dlouhodobá nedostupnost spojení znamená v důsledku transakční riziko pro provozovatele.
Bankovní karty přinášejí řešení tohoto problému nikoli pomocí technologie, ale prostřednictvím finanční služby.
Centralizovaný systém s použitím bankovních karet se snaží řešit požadavky na mobilní spojení tím, že přenáší
transakční riziko provozovatelů na subjekty platebního systému. Banky - za splnění stanovených podmínek zaručí provozovatelům proplacení první jízdy, pokud se ukáže, že transakce platební kartou nemohla být
autorizována, např. z nedostatku prostředků na účtu držitele.
Bankovní karty tedy přinášejí řešení dvou problémů najednou. Umožňují rozvoj dopravního systému a jeho
propojení využitím centralizované architektury, a zároveň řeší nedostatky této infrastruktury poskytnutím
finančních záruk.
Jsem přesvědčen, že výhody centralizované architektury budou tím hlavním argumentem pro budoucí převahu
bankovních karet ve veřejné dopravě. V historických - zejména papírových - odbavovacích systémech byla
očekávání cestujícího minimální. Cestující byl zvyklý, že pro konkrétní cestu existoval v zásadě monopolní
dopravce, který pro dané cesty stanovoval pevné ceny. Tyto ceny byly zaplaceny tak, že cestující si pro danou
cestu zakoupil jízdenku, která tak vyjadřovala nárok na dopravu v určité ceně a/nebo na určité trase. Jízdenka
zároveň splňovala požadavky daňového dokladu a v mnoha případech i poskytovala informaci o jízdě, kterou
cestující vykonal.
V současnosti je dále nemožné uvažovat o odbavování cestujících tímto způsobem, protože ve veřejné dopravě
hrají čím dál závažnější roli nové trendy, které velmi často ani s odbavováním cestujících přímo nesouvisejí. Mezi
ně patří:
Elektronizace společnosti. Informační technologie poskytují nové možnosti ve všech úrovních řešení
odbavování cestujících analogicky k postupující elektronizaci ostatních odvětví.
Liberalizace ve veřejné dopravě. Podíl dříve monopolních dopravců bude, přes zachování místních monopolů,
dále klesat, a to zejména na příměstské, regionální a celostátní úrovni.
Očekávání cestujících. Občané přijali nové způsoby pořizování zboží a služeb, zejména s využitím internetu a
mobilních zařízení. Veřejná doprava (a veřejný sektor obecně) je často a právem vnímána jako oblast,
která velmi pomalu reaguje na nová očekávání cestujících.
Rozvoj nových technologií, zejména v platebních systémech. Elektronické obchody, SMS platby a internetové
peněženky představují nový trend, který se výrazně začíná projevovat ve veřejné správě.
Zvážíme-li výše uvedené argumenty, nemůže být postup Transport for London překvapením. Placení
bezkontaktními kartami bylo možné v autobusech od prosince 2012 a od září 2014 je rozšířeno do celé sítě.
Podrobněji bude o postupu zavedení bankovních karet do londýnské dopravy a možné inspiraci pro českou
veřejnou dopravu pojednávat další díl tohoto 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
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TÉMA
Uvažujme v souvislostech
Komunální a senátní volby 10. a 11. října ovládla média, která na nás útočila ze všech stran ve snaze nás
přesvědčit, že ta či ona osoba a seskupení které reprezentuje, jsou tou správnou volbou. Jedná se o nové tváře,
staré tváře s novými hesly, nové strany, koalice a jiné politické subjekty kde jejich množství a délka existence
jsou jen dokladem nestability naší společnosti a politického systému. Některé z nich mají opravdu málo členů. O
co více kandidátů a seskupení o kterých nikdo předtím neslyšel, o to bude pravděpodobně nižší účast.
Do pozadí se tak dostávají jiné neméně důležité události jako tragédie dopravního letounu nad Ukrajinou, sankce
EU a USA proti Rusku či lokální aktuality jako tunel Blanka či Opencard a to již nemluvím o dění v Sýrii a Iráku a
skupině či síle která si říká IS. Jediným viditelným efektem v této chvíli je skokové zvýšení hodnoty akcií
vybraných světových zbrojovek.
O krizi, která propukla v letech 2008 a 2009 se již vůbec nemluví, přestože nás i celý svět nadále ovlivňuje.
Projevuje se to i ve státním rozpočtu na rok 2015, který se v první polovině října začal projednávat v Poslanecké
Sněmovně a výsledkem tohoto legislativního procesu bude schválený rozpočet na rok 2015. Ministerstvo Financí
upřesnilo rámec rozpočtového výhledu na rok 2015 (součást státního rozpočtu na rok 2014) a schodek rozpočtu
bude nižší než v předchozích obdobích. Předseda Rozpočtového výboru PS to přisuzuje zlepšenému stavu naší
ekonomiky, zodpovědnějšímu výběru daní a realizaci systémových změn se zaměřením na investice podporující
ekonomický růst. Neznám přesně ukazatele, které vedou Rozpočtový výbor k názoru, že stav ekonomiky se
zlepšuje, mohla by to být pokračující taktika České národní banky používat kurz koruny jako nástroj měnové
politiky nejméně ro roku 2016 s dopadem na většinu obyvatel, nebo očekávaná inflace s cílem 2%, nebo odhad
růstu HDP ve výši 3% v roce 2015.
Vraťme se ještě k Ukrajině a EU. V mnohých komentářích se hovoří o dvou možnostech a to ponechat ji ve
vlivové sféře Ruska, nebo jí nabídnout členství v EU. Převládá však názor, že je třeba udržovat partnerské vztahy,
které mohou sousední zemi přiblížit a tím se ale vyhnout jednání o členství. Snaha Unie je stabilizace jejího okolí
bez nabídky členství. To co se stalo a děje na Krymu a ukrajinském východě zatím unii spíše stmeluje, možná i
proto, že se na rozdíl od vleklých, ale lokálních balkánských konfliktů jedná o atomové velmoci.
Sankce proti Rusku ať už jsou považovány za více či méně účinné přinesly i úvahy na téma Rusko a karetní
systémy. V červnu se mě jeden student BI VŠ z Ruska velmi napřímo zeptal. Jak dlouho by to trvalo a kolik by to
stálo, kdyby si Rusko, jak jeden jeho představitel avizoval, vytvořilo vlastní platební systém. Domácí systémy
stále ještě v některých zemích fungují i přes snahu je otevřít. Infrastruktura existuje a tak se vlastně jedná jen o
autorizaci, clearing a settlement, který v některých zemích zajišťuje centrální banka či pověřená nebo komerční
organizace, viz MUZO nebo ACS.
Další možností je i spolupráce s jinými systémy jako CUP (China Union Pay). Tento systém, o kterém se již
několikrát hovořilo například v Bankovnictví, je co do počtu karet největší na světě. Dle některých zdrojů již bylo
vydáno více jak 4,3 miliardy těchto karet a to hlavně v Číně a Asii. Jejich apetit rozšiřovat vydavatelskou i
akceptační síť je potvrzen fakty z poloviny září t.r.. Na 500 reprezentantů z Číny se zúčastnilo Investičního Fóra
v Praze a za přítomnosti čínské velvyslankyně Ma Kequing to potvrdili představitelé tří velkých čínských bank. ČR
v roce 2013 navštívilo skoro 200.000 turistů. Očekává se že tento počet v dalších letech dále poroste v souvislosti
s ekonomickou sílou Číny, změnami v politické a sociální oblasti a provázaností ekonomik. Cílem UP je další rozvoj
akceptace v zemích střední Evropy. Akceptační síť pro UP karty zajišťuje na českém trhu GPE a dohody se zatím
dvěma komerčními bankami.
Při pohledu na očekávaný vývoj je třeba se též zmínit o výchozí situaci v Evropě a to z hlediska technologií a
vzdělanosti. White paper „Cyberspace 2025“ se zabývá tím, jak dnešní rozhodnutí ovlivní budoucí digitální
prostor. Důležitá je otázka vzdělanosti a technologií. Jak využije Evropa technologie, aby si udržela dlouhodobou
konkurenceschopnost? V současném průmyslu se díky technologickým změnám uplatní klasické obory, ale
současně musí být každý alespoň částečně IT vzdělaný. Ale v oblasti vzdělanosti je Evropa poněkud komfortní
zóna jak řekl Jan Muehlfeit v jednom svém nedávném vystoupení. Zatímco v Evropě je většina studentů ze střední
a vyšší třídy, v Asii studenti považují vzdělání jako nástroj, jak se do střední třídy dostat. Technologie je motorem
změn v našem profesním i soukromém životě, spojení díky technologii nám umožňuje pracovat z domova a tento
trend se bude dále rozšiřovat. Technologie nám umožní nové individuální způsoby učení se zaměřením na
individuální stránky studenta. Kombinace technologií ve vzdělávání (video, audio, grafika, interaktivní technika)
nám umožní dodat potřebné znalosti všem studentům různými cestami. To umožní aby se vzdělávání stalo též
týmovou prací.
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Cybersecurity 2025 White Paper poukázal na skutečnosti a očekávání v oblasti růstu, připravenosti pracovní síly a
demografických změn:
* Spojení bude růst v rostoucích ekonomikách a stagnovat v rozvinutých zemích
* Do roku 2025 se v Indii zvýší počet širokopásmového připojení o 3000% z 20 milionů v roce 2012
* Ve stejné době se v EU zvýší tento počet z 143 milionu v roce 2012 na 248 milionu v roce 2025
* Do roku 2025 rozvíjející se ekonomiky „vyprodukují“ 16 milionů absolventů v oborech věda, strojírenství,
technologie a matematika, více pět krát více než vyspělé země
* Zvýší se potřeba a požadavky sjednotit vzdělávání a přípravu s požadavky pracovních trhů, není to jen o počtu
absolventů
* Model též ukázal kritické demografické změny jako stárnutí a nízká natalita ve vyspělých ekonomikách
* Růst mladé populace v rozvíjejících se ekonomikách pak bude stimulovat nákupy technologií pro osobní potřebu
V tomto článku se nechci zabývat situací na domácím trhu, která je zřejmá ze statistik SBK, přestože český trh je
v rámci Evropy fenoménem v oblasti bezkontaktních a mobilních plateb, ani technologiemi, protože až čas ukáže,
jak penetrace chytrých telefonů ovlivní používané technologie, ať už širokopásmové spojení zdarma, nebo SIM
centric nebo HCE (Host Card Emulation) řešení.
Podle Nielsen Q2 Mobile wallet Report je mobile wallet technologie již standardem a faktem pro 40% uživatelů
mobilní peněženky, kteří tuto metodu využívají jako primární způsob placení. 47% mužů a 53% žen používá
přednostně digitální služby. 55% uživatelů chytrých telefonů je ve věku 18-34 let, 35% je ve věku 35-54 let a to
vše bez rozdílu příjmové skupiny. Použité technologie se různí ale nejznámější jsou PayPal, Google Wallet,
Passbook, MasterCard PayPass, Visa PayWave a k tomu čarové kódy, QR kódy a NFC technologie.
Chytré telefony zatím vítězí nad tablety v oblasti plateb za zboží a služby prostřednictvím NFC a při předkládání
čárového nebo QR kódu u pokladny. V ostatních oblastech placení jako scanování čárového či QR kódu kamerou
na zařízení, peer to peer a placení kartou na mobilním zařízení jako například Square jsou síly mezi mobily a
tablety zatím vyrovnány. Zajímavý je i výsledek reportu v oblasti důvodu použití peer-to-peer aplikace. Ve 49%
je to rozdělení účtu za večeři (dining) následováno dárky, zábavou, nákupem zboží, účty za bydlení a dopravou
(36%)na posledním pomyslném místě.
Spotřebitelé užívající elektronické platby jsou jak v rozvinutých tak rozvíjejících se částech světa. Například 30%
respondentů v Rakousku říká, že již používají elektronické platby ( 28% v Německu, 26% Nový Zéland, 24%
Česká republika, 23% Dánsko, 22% Polsko a 21% překvapivě Slovensko).
V článku byly použity některé volně dostupné údaje Nilson Report a myšlenky mého přítele Jaroslava Šonky, dále
pak úvahy Jana Muehlfeita.
cardmag l Miloslav Kozler, konzultant
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BEZPEČNOST
Společnost SONET získala bezpečnostní certifikát PCI DSS
Brno, 28. srpna 2014 - Po úspěšném složení zkoušek získala společnost SONET certifikát o splnění
bezpečnostní normy PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Certifikát potvrzuje
vysokou úroveň zabezpečení procesů a technologií SONET a jejich soulad s nejnovějšími
bezpečnostními trendy. Potvrzení o shodě s přísnými normami udělila českému leaderovi v oblasti
platebních terminálů k 31. červenci 2014 firma QSA, která patří mezi akreditované zástupce NTT
Security.
Certifikace PCI DSS je mezinárodně uznávaný soubor bezpečnostních pravidel, jenž se vztahuje na všechny
subjekty, které pracují s informacemi z platebních karet. „Certifikace PCI DSS pro nás znamená start
dlouhodobého bezpečnostního závazku vůči našim zákazníkům a partnerům. Svět komunikačních
technologií se vyvíjí rychlým tempem, se kterým je potřeba držet krok. Velmi pečlivě proto budeme
sledovat další vývoj standardu PCI DSS, a zdokonalovat s ním ochranu platebního procesu,“ uvedl
Viktor Kouřil, Chief Informatics Officer společnosti SONET.
Díky nové certifikaci budou mít obchodníci i nakupující větší jistotu, že jejich transakce odolají pokusům o krádež
dat. „Podle statistik v posledních letech stoupá počet skimmingových a phishingových útoků.
Častější jsou i pokusy o krádež dat přímo při přenosu platebních údajů. Jakékoliv další zpřísnění
standardu vítáme, protože bezpečnost je pro nás na prvním místě,“ dodává Kouřil.
Standard PCI DSS vytvořily globální kartové společnosti z důvodu sjednocení systému pro hodnocení bezpečnosti
dat u karetních plateb. Hlavním cílem standardu je zvýšení ochrany datových přenosů. Pravidla jsou aplikována na
všechen software a zařízení v platebním procesu, jako jsou servery, sítě, aplikace i hardware. Bezpečnostní normy
se přitom vztahují nejen na banky, které platební karty vydávají, ale i na poskytovatele platebních systémů a
obchodníky.
O společnosti SONET, s.r.o.
Společnost SONET působí na trhu již od roku 1991 a zabývá se vývojem a poskytováním služeb v oblasti
platebních technologií. Kromě vývoje softwaru pro platební terminály nabízí SONET i speciální platební aplikace,
které zajištují propojení platebního terminálu s pokladním systémem, dobíjení kreditů mobilních telefonů či CashBack. V rámci dalších aktivit se firma také věnuje vývoji manažerských a monitorovacích aplikací pro platební
terminály. SONET zároveň poskytuje kompletní servis platebních systémů a provozuje odborné call centrum.
Společnost působí v České republice, Slovensku a Maďarsku.
cardmag l roman kotlán l zdroj Sonet

MasterCard chrání banky proti kyberútokům
6.10.2014 - Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách,
dnes oznámila, že uvádí do provozu nástroj SafetyNet, jehož účelem je snížit riziko kyberútoků na
banky a zpracovatele z celého světa. SafetyNet účinně využívá celosvětové sítě MasterCard
k identifikaci potenciálních útoků ještě před jejich zahájením. Využitím vícevrstvého ochranného
systému chce společnost chránit své partnery proti plošným útokům, jejichž pachatelé využívají
stále sofistikovanější metody k ohrožení účetních dat a prolomení bezpečnostních prvků.
Spotřebitelé na celém světě považují ochranu a bezpečnost svých plateb za klíčovou prioritu. Společnost
MasterCard proto vynakládá maximální úsilí k ochraně a zabezpečení plateb bez ohledu na místo, odkud se
realizují. K tomu využívá řadu nástrojů, propojených ve vícevrstvém systému, na jehož fungování se podílejí
vydavatelé, zpracovatelské banky, obchodníci a spotřebitelé.
„SafetyNet představuje novou generaci zabezpečovacích řešení, která dokáží zastavit podvod nebo
útok ještě před tím, než naši partneři zjistí, že k němu dochází. SafetyNet totiž funguje jako
inteligentní technologie, která dokáže vysledovat podvod v reálném čase a zamítnout transakci
dříve, než se hrozba vůbec projeví,“ uvedl ředitel divize zabezpečovacích řešení třídy Enterprise společnosti
MasterCard Ajay Bhalla.
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Společnost MasterCard klade velký důraz na to, aby nasazení jejích nejmodernějších zabezpečovacích nástrojů
nebylo nijak složité. SafetyNet proto doplňuje interní nástroje vydavatelských bank a přidává další úroveň ochrany
platebního systému. Nástroj sleduje různé kanály a území a s pomocí vyspělých algoritmů poskytuje jednotlivým
trhům a partnerským organizacím nejvhodnější úroveň podpory. SafetyNet, který je již začleněn do celosvětové
platební sítě, je dalším vyspělým nástrojem v oblasti zabezpečení, již společnost MasterCard považuje za prioritní.
„Na World Retail Congress v Paříži jsem slyšel přímo od obchodníků všech velikostí, jak si
představují budoucnost zabezpečení plateb. Všichni víme, že ochrana a zabezpečení plateb je pro
každého, kdo platí bezhotovostně, prioritou číslo jedna a že jakékoliv zneužití systému nebo
nepříznivá zpráva v médiích může ohrozit důvěru v systém. Dnešní oznámení upevňuje čelní
postavení společnosti MasterCard v oblasti ochrany a zabezpečení na celém světě. Tuto pozici
společnosti navíc posilují aktuálně probíhající zkoušky biometrické autentizace rozpoznáváním
hlasu a obličeje. Společnost MasterCard uplatňuje vícevrstvý přístup k ochraně a zabezpečení.
Na úrovni spotřebitelů jej představují viditelné zabezpečovací prvky jako například čip EMV na kartě
nebo obrazovka SecureCode při on-line odhlašování. Zavedením řešení SafetyNet učinila společnost
další kroky k zabezpečení platebních dat a transakcí na úrovni obchodníků a vydavatelů,“ doplňuje
Bhalla.
Společnost MasterCard je vedoucí silou v oblasti ochrany a zabezpečení plateb, která neustále inovuje a přináší
osvětu ve snaze zajistit, aby všechny současné i budoucí technologie zůstaly bezpečné. K tomu využívá vícevrstvý
přístup, který bere ohledy na potřeby spotřebitelů, obchodníků, zpracovatelských bank a vydavatelů a který
poskytuje nejlepší nástroje na celém světě. SafetyNet jako nejnovější příspěvek k ochraně vydavatelů proti
masivním útokům chrání důvěru obchodníků a spotřebitelů.
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations
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MARKETING
Více než polovina majitelů chytrých telefonů má staženou nákupní aplikaci
29.9.2014 - Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných
a bezpečných platbách, dnes 29. září na konferenci World Retail Congress oznámila
zahájení jedinečného celoevropského indexu - Mobile Top App Index od MasterCard.
Ten mapuje všechny veřejně dostupné mobilní nákupní aplikace v Evropě. Cílem
tohoto indexu je najít nejlepší mobilní nákupní aplikace na všech trzích Evropy a zjistit, jak
spotřebitelé používají mobilní technologie při nakupování. Nejlepší mobilní nákupní aplikace Evropy
ve 20 kategoriích budou oznámeny na kongresu Mobile World Congress v březnu 2015.
„Inovace postupují ruku v ruce s rostoucí poptávkou spotřebitelů. V současné době můžeme
nakupovat pomocí mobilních zařízení snadněji než kdy dříve. MasterCard je technologicky
orientovanou společností, která propojuje banky s obchodníky a spotřebiteli. Mobile Top App Index
zviditelní nejlepší řešení v oblasti mobilních nákupních aplikací, což mohou využít jako vodítko
evropští spotřebitelé i obchodníci,“ prohlásil Javier Perez, prezident společnosti MasterCard Europe.
Index bude srovnávat mobilní aplikace z 36 evropských trhů. Hodnotit je bude speciální tým expertů MasterCard
v těsné spolupráci s dr. Carstenem Sørensenem, profesorem Digitálních inovací na London School of Economics
and Political Science. „Různost dostupných aplikací pro chytré telefony zásadně proměňuje způsob,
jakým lidé přemýšlí. Těsný vztah, který si lidé ke svým telefonům vytváří, vyvolává poptávku po
novátorských, vysoce kvalitních aplikacích. A protože nakupujeme každý den, Top App Index
společnosti MasterCard může spotřebitelům pomoci najít aplikaci, kterou potřebují,“ říká Dr. Carsten
Sørensen.
Před spuštěním žebříčku Mobile Top App Index společnosti MasterCard se uskutečnil průzkum, který zjišťoval
názory spotřebitelů na mobilní nákupní aplikace, které momentálně využívají.
Více než polovina evropských uživatelů chytrých telefonů již má nákupní aplikace ve svých chytrých telefonech
stažené a 56% z těchto spotřebitelů je pravidelně používá. 38% evropských uživatelů chytrých telefonů uvádí, že
mobilní aplikace použijí k nákupu v příštích 12 měsících.
Nejpopulárnější jsou ty mobilní aplikace, které umožňují mobilní dobíjení a pomáhají při výběru a nákupu různého
mediálního obsahu. Stále populárnějším se rovněž stává mobilní nákup módy, kosmetiky a vstupenek. Používání
těchto funkcí uvádí cca 30% pravidelných uživatelů aplikací.
Pro mobilní zákazníky zůstává hlavním hlediskem bezpečnost, výzkum však také ukázal, že mají-li spotřebitelé
pocit, že jim nákupní aplikace šetří peníze a zvyšují jejich pohodlí, 60% z nich uvádí, že by pomocí mobilní
aplikace s radostí nakupovali i častěji.
Chris Kangas, ředitel divize bezkontaktních plateb společnosti MasterCard Europe, dodal: „Jsme si vědomi, že
velká část nákupů se dnes již odehrává pomocí mobilů. Mnoho maloobchodníků v Evropě vyvinulo
skvělé aplikace, kvůli různosti trhů a jazyků je však obtížné udržovat si povědomí o těch nejlepších.
Věřím, že až v březnu 2015 náš žebříček uzavřeme, budeme schopni určit ty nejinovativnější
nákupní aplikace v Evropě a podělit se o cenné poznatky z trhu mobilních nákupních aplikací.“
O žebříčku MasterCard Top App Index
MasterCard Top App Index určí nejlepší mobilní aplikace ve 20 kategoriích v rámci celé Evropy.
Proces hodnocení aplikací je následující:
1. Kontrola: skupina odborníků pověřených společností MasterCard shromáždí všechny dostupné mobilní nákupní
aplikace z 36 evropských zemí (Albánie, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky,
Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Izraele, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Makedonie,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Srbska, Španělska, Švýcarska, Švédska, Turecka, Ukrajiny a Velké Británie). Tým bude stahovat a testovat
všechny aplikace pomocí předem připraveného dotazníku. Na základě tohoto procesu postoupí do užšího výběru
60 aplikací (3 z každé kategorie).
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2. Hodnocení: porota (2 členové za MasterCard a jeden odborník – dr. Carsten Sørensen, profesor předmětu
Digital Innovation na London School of Economics and Political Science) vyhodnotí všechny aplikace z užšího
výběru a vybere nejlepší aplikaci v každé ze všech 20 kategorií a jednu nejlepší aplikaci napříč všemi kategoriemi.
V průběhu hodnocení budou aplikace v každé kategorii bodovány pomocí stupnice od 1 do 100. Výběr bude
vycházet ze tří kritérií:
technická stránka aplikací – kvalita chytrého řešení (šíře platforem, kvalita programování, práce s API, výkonnost,
stabilita atd.),
uživatelská stránka a design – pohodlí zákazníka (snadnost používání, zavedené postupy, plynulost, rozhraní,
grafické zpracování, umělecká úroveň atd.),
obchodní/funkční stránka – dopad z hlediska platebních inovací (různorodost způsobů nákupu, relevance,
penetrace trhu, lokalizace atd.).
Seznam kategorií:
Nákup spotřebního zboží, dodávka potravin, veřejná doprava (jízdenky – železnice, MHD, autobusy atd.),
parkovací lístky, dálniční mýtné, nákup letenek, cestovní výdaje (ubytování, půjčování vozidel), taxislužby, nákup
elektroniky, nákup módy, nákup kosmetiky, publikace (knihy, časopisy atd.), multimédia (CD a DVD, PC hry atd.),
mobilní a telekomunikační služby (dobíjení účtů, internetové platby atd.), zábava (kina, divadla, festivaly,
sportovní akce atd.), internetové aukce a bazary, osobní služby, zboží pro domácnost, různé produkty a služby.
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations
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PŘEDSTAVUJEME
BELLPRO - 5. výročí
Společnost BELLPRO, s.r.o., slaví na podzim roku 2014 páté výročí své existence. Z externího
pohledu se toto výročí může jevit jako nevýznamné, z pohledu vlastní společnosti však svůj význam
má a stojí za to se ohlédnout za dosavadním vývojem.
Uvedené výročí nevypovídá o zkušenostech vedoucích pracovníků společnosti BELLPRO v oblasti platebních karet.
Před jejím založením působili dva hlavní vedoucí pracovníci (Ladislav Matějka a Tomáš Kouba) cca 10 let ve
společnosti Bankovní informační technologie, s.r.o. (BANIT), která je 100% dceřinou společností ČSOB, a
významným způsobem se podíleli na vybudování a efektivní správě kartové infrastruktury ČSOB, zejména POS
terminálů u obchodníků a na poštách, včetně realizace řady klíčových projektů (masovější rozšíření proprietární
čipové technologie pro akceptace MAXKARET, 3DES, EMV, první CashBack v ČR, zavádění PCI standardů atd.).
V roce 2009 byla založena společnost BELLPRO, s.r.o., s cílem navázat na dosavadní znalosti a zkušenosti
vedoucích pracovníků. Od počátku byly tedy aktivity směrovány do oblasti akceptace platebních karet. Kromě
poradenství a konzultací zaměřených na akceptaci platebních karet včetně bezpečnostních aspektů (hlavní
pozornost je věnována zejména problematice PCI DSS) je BELLPRO partnerem společnosti Ingenico CZ pro oblast
logistiky a koordinace servisu.
V oblasti poradenství a konzultací poskytla v uplynulém období společnost BELLPRO služby nejen vybraným
acquirerským bankám v ČR, ale i jejich významným obchodníkům, jakož i poskytovatelům služeb v oblasti
akceptace nebo s akceptací souvisejících. Hlavní poptávka a realizované aktivity se týkaly problematiky PCI DSS
(globální standardy bezpečnosti dat v oblasti platebních karet). Od svého založení se společnost stala v roce 2009
členem pozorovatelem SBK a je aktivní v pracovní skupině / výboru pro PCI DSS. V posledních 2 letech společnost
vyvinula a zprovoznila specializovaný web www.pcidotaznik.cz, který shromažďuje a poskytuje relevantní
informace pro vyplnění SAQ dotazníků, případně vyplnění výrazně zjednodušuje. SAQ dotazníky jsou jedním
z nástrojů ověření souladu s požadavky PCI DSS formou sebehodnocení. Tento web vychází z verze 2.0
standardu, která je akceptovatelná do konce roku 2014. V současné době společnost zvažuje možnost realizace
úpravy na verzi 3.0, kterou je třeba uplatňovat nejpozději od počátku roku 2015.
V rámci partnerství a podpory Ingenico CZ, prošlo v předchozích 5 letech zázemím společnosti BELLPRO
desetitisíce nových POS terminálů a statisíce náhradních dílů
k POS terminálům. V souvislosti se sjednocováním procesů
z globálního hlediska patrně v budoucnu dojde k úpravě
procesu distribuce nových POS terminálů. Kromě nových,
také všechny Ingenico POS terminály z ČR a SR, určené na
dílenský servis a zpět, procházejí BELLPRO provozovaným
servisním střediskem. Vybrané typy terminálů jsou na příjmu
v BELLPRO testovány disponibilními nástroji, některé závady
jsou odstraňovány, zbývající část je řešena v centrálním
servisním středisku Ingenico v Itálii. Opravené POS
terminály se vracejí zpět ke svým majitelům, jejich servisním
organizacím či obchodníkům opět prostřednictvím BELLPRO.
V souvislosti s uvedeným zajišťuje BELLPRO i navazující
administrativu. Pro vybrané partnery poskytuje BELLPRO i
další služby, např. klíčování terminálů, nahrávání SW,
parametrizování SW, help-line v režimu 24/7 s nahráváním
hovorů a koordinaci techniků, zajišťujících fieldservices.
Úspěšnost odstraňování problémů u obchodníků se díky
odborným znalostem HW a SW a kvalitně vyškolené obsluze
help-line dlouhodobě pohybuje kolem 80%. Společnost dále
významně podporuje vybrané specializované nebo pilotní
projekty v oblasti akceptace karet a podílí se na jejich
realizaci.
Věříme, že společnost BELLPRO bude nadále součástí
kartového businessu a komunity, která má v ČR, i díky SBK
a s ní spolupracujícím osobnostem, obdivuhodnou úroveň a
atmosféru.
cardmag l ladislav matějka l bellpro
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TECHNOLOGIE
Visa Europe startuje cloudové mobilní platby
Asociace Visa Europe je první ve střední Evropě, která spustila cloudové mobilní bezkontaktní platby
NFC HCE. První zemí je Slovensko, brzy bude následovat i Česká republika
Praha, 8. září 2014 - VÚB banka, Intesa Sanpaolo Card a Visa Europe začaly oficiálně spolupracovat na pilotním
projektu mobilních cloudových NFC plateb na Slovensku, známých jako HCE (Host Card
Emulation). Tato technologie umožňuje platby bez využití dalšího bezpečnostního elementu
prostřednictvím emulované platební karty.
Toto řešení využijí klienti s telefony s operačním systémem Android 4.4 (KitKat) podporující technologii NFC (Near
Field Communication neboli bezdrátová technologie), která funguje jako radiový přenos dat na krátkou vzdálenost
umožňující jednoduchou a bezpečnou obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními.
„Díky této službě mohou zákazníci využívat bezkontaktní platby u obchodníků prostřednictvím
mobilního telefonu bez ohledu na mobilního operátora. Stačí, aby si stáhli mobilní aplikaci z Google
Play Store a aktivovali si ji,“ vysvětluje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku
a Slovensko. Mobilní aplikaci vyvinula společnost Intesa Sanpaolo Card, která je součástí skupiny Intesa Sanpaolo,
pod kterou spadá i slovenská VÚB banka.
Česká republika je další na řadě
Slovensko je druhou evropskou zemí po Španělsku, kde Visa
Europe v spolupráci s bankou komerčně uvede platby s
technologií HCE. Stejná služba se brzy spustí i v České republice.
„Tuzemský trh má všechny předpoklady následovat
sousední slovenský, Na technologii NFC HCE je
připravený,“ uvádí Marcel Gajdoš a dodává: „V současnosti
jsme ve finálním jednání s několika domácími bankami
a spuštění těchto inovativních plateb odhaduji v řádu
několika měsíců.“
„Spuštěni tohoto pilotu na Slovensku je velmi důležitým
milníkem v implementaci mobilních plateb pro členské
banky skupiny Intesa Sanpaolo a vedle toho urychlí rozvoj
NFC mobilních plateb v tomto regionu,“ věří Adriana
Saitta, ředitelka úseku Retailového bankovnictví divize dceřiných
bank Intesa Sanpaolo International. Příchod řešení NFC HCE do
České republiky je podmíněný rychlým a mimořádně úspěšným
praktickým využíváním bezkontaktní technologie. Z hlediska
objemu a přijmutí této technologie spotřebiteli se Česká republika
řadí mezi špičkové a rychle rostoucí trhy v rámci Evropy. Je první
v Evropě co do počtu placení bezkontaktní kartou (v průměru 3,3
plateb kartou za měsíc). V současnosti je 54% všech Visa karet
bezkontaktních a těchto karet je na trhu 2,4 milionu. Mobilní
bezkontaktní platby optimalizované pro smartphony jsou číma dál
více využívané na finanční transakce a zároveň je lze jednoduše
propojit i s dalšími formami mobilního bankovnictví.
cardmag l roman kotlán l zdroj grayling
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Spire Payments Celebrates Third Anniversary by ‘achieving the impossible’









Creation of a new world-class payment solution company
Introduction in less than 12 months of a new Linux-based POS line
POS terminals with the most advanced certification levels
Strategic mPOS acquisition - Thyron Payments
Strategic R&D expertise acquisition - Altius Plus
Expansion from 2 to 22 countries
3rd largest POS vendor in Europe
Debt-Free and Cash Positive

On August 4th Spire Payments celebrated its third anniversary, along with a string of unparalleled payment
industry accomplishments. Since its inception in August 2011, a result of the divestiture of the UK and Spanish
entities of Hypercom Corporation, CEO and President Kazem Aminaee and his team have achieved the
impossible: the creation of a new world-class payment solution company, the introduction of an entirely new line
of Linux-based POS terminals, the first to be certified according to the latest PCI, EMV and Contactless Standards,
and the expansion of the Spire Payment customer base into Northern Europe, Central Europe, Africa, the Middle
East and Asia - all in less than 36 months. Crowning this set of incredible triumphs was the Nilson Report
confirmation that in 2013 Spire Payments was the third largest POS Vendor in Europe.
As if that were not enough, Mr. Aminaee convinced his investors that the changing payment industry required
external growth and the acquisition of innovative payment-related companies, so in March 2013 Spire Payments
acquired Thyron Payments, a world-leading mobile payment technology provider, and in March 2014, Altius Plus,
a payment software development house known for its expertise and 15+ years of payment application
development.
Reflecting on how far the company had come in such a short time, Mr. Aminaee commented, “The last three
years have been like riding a bullet train with no stops! In just three years we built a company, we
certified, according to the latest standards, the first line of wireless to countertop Linux-based POS
terminals, we grew from just 2 to now 22 markets, we made a bold entry into the mPOS market
through the acquisition of Thyron Payments and we established a long term commitment to Central
Europe and to innovative R&D through the acquisition of Altius and its payment experts. In my 20
years of payment industry experience, I’ve never witnessed a company perform at this level in a
sector that is renowned for its slow pace and complexity. And the icing on the cake is that our
financial performance has been so remarkable that we have always been cash positive and are
entirely debt free!”
He added, “We’ve continually built on our successes by aggressively pursuing international
expansion through both organic growth and acquisition. Our Thyron Payments mPOS acquisition
allowed us to deploy India’s first chip and PIN mPOS solution in the Chennai area, promoted by
Bijlipay for the Indian Overseas Bank, while in France, not only did we deploy with one of the
country’s largest banks - Credit Agricole - for their national mPOS project - but our PosMate Smart
was the first mPOS device ever to be certified by the GIE Cartes Bancaire. I’m also delighted that
we’re working with our latest partner, Avatek, in Argentina and have just signed our first deal to
supply several thousand SP line products this week. After Europe, the Middle East, India and
Australia, Latin America is the next natural step for us as we continue to grow, evolve and
innovate.”
With a global terminal estate now in excess of 1,000,000, of which 200,000 are from the innovative SP line and
shipped in the first six months following the product launch, Aminaee firmly has his sights set on record growth
over the next three years, with yet more acquisitions and new products being launched in the coming months,
and is clear about his future intentions, stating “As a business we will continue to grow rapidly and
deliver industry-leading payment solutions to an ever-increasing number of global customers. But
more than that, we will continue to invest heavily in new technologies and key acquisitions to
ensure that we are best placed to deliver on our promises to our partners and our customers.”
cardmag l roman kotlán l zdroj Spire Payments

cardmag no 4.2014

51

© listopad 2014

cardmag no 4.2014

52

© listopad 2014

Poklad kapitána Flinta aneb vyhledávání, monitoring, analýza a vizualizace
nestrukturovaných dat
V každé organizaci - zejména v bankách a dalších finančních institucích - vzniká velké množství
dat, ruku v ruce s vývojem technologií, jejichž množství stále narůstá. Velikost úložišť roste,
cena klesá, sběr dat se zjednodušuje - tak proč nesbírat, negenerovat a neukládat? Můžeme se
samozřejmě zamýšlet nad potřebami a smysluplností, ale to bychom se dostali k zákonům
profesora Parkinsona. Některá data jsou ukládána do různých databází, jsou více či méně
smysluplně strukturována, a lze je více čí méně rozumně dohledat. Jenže co s těmi daty, která
nelze zařadit do předem připravených škatulek databází? Co s daty, která se ukládala po mnoho
let v různých formátech, a jejichž strukturalizace je technicky a časově nerealizovatelná? Můžeme a chceme se bez nich
obejít, ač jejich obsah lze srovnávat s pokladem pirátského kapitána Flinta ze slavného románu R. L. Stevensona?
Najít
Kde se nachází ostrov pokladů? Souborové systémy, emailové schránky, archivy, databáze dávno nepoužívaných
systémů – všude tam se nacházejí data, která někdo v minulosti uložil a která stojí za to, abychom je „vykopali“ a
doplnili jimi data z aktuálních informačních systémů i externích zdrojů. Nalézt data, která právě potřebujeme, však
nemusí být snadné. Většinou ani nevíme kdo, kdy a kam je uložil. Musíme tedy umět prohledávat obsah jednotlivých
dokumentů, a to efektivně, neboť objem prohledávaných dokumentů může být značný. Navíc si zpravidla nevystačíme
s jednotlivými klíčovými slovy, ale potřebujeme vyhledávat také podle souvislostí a času.
Pochopit
Nálezcům pokladu kapitána Flinta stačilo překonat potíže s jeho ochranou a dopravou. Abychom však z dat vytvořili
cenné informace a dokázali je pochopit, nevystačíme si s prostým vyhledáním. Z vyhledaných dokumentů můžeme
extrahovat předdefinované entity, nad vyhledanými daty můžeme vytvářet grafická shrnutí, různé typy analýz, přehledů
a rešerší. Kontextová analýza umožňuje dokumenty třídit podle vybraných témat. Obsahová analýza umožňuje zjistit,
jaká klíčová slova a jejich spojení se ve vyhledaných dokumentech vyskytují.
Využít
Poklad pirátů stačilo přímo směnit za peníze. Data a informace však mohou přinášet pozitivní finanční efekty a chránit
před těmi negativními opakovaně a dlouhodobě. Níže uvádíme několik konkrétních příkladů, jak lze „poklad“ využít:
prokázat dodržení nějakých předpisů (compliance) nebo najít viníky jejich porušení
dohledat veškeré výskyty určitého slovního spojení, např. v případě rebrandingu produktu či organizace
řídit kvalitu technické či obchodní dokumentace
připravit se na složitá jednání se zákazníkem, dodavatelem či institucí
zpracovat specifickou nabídku pro daný typ subjektu
sestavit tým s kompetencí realizovat určitý projekt
nalézt způsob řešení a příčiny poruchy či incidentu
reagovat na útoky v médiích, žaloby, stížnosti, atd.
mapovat konkurenci, produkty, trh, ceny
monitorovat zákazníky a dodavatele
vyhledávat potenciální hrozby
analyzovat transakční logy
obecně odpovědi na otázky: Kdo? Co? Kde? Kdy? Proč? Jak?
Ve spojení s externími daty a pokročilými analytickými a vizualizačními funkcemi lze dále:
řídit, odhadovat, analyzovat a snižovat rizika
odhalovat úvěrové, karetní a pojistné podvody
odhalovat praní špinavých peněz, korupci a daňové úniky
Mapu shánět nemusíte
TOVEK má více než dvacetiletou praktickou zkušenost s problematikou vytěžování informací a souvislostí obsažených ve
velkém množství různorodých textových dat, nově i mluvené řeči. Nástroje TOVEK umožňují vyhledávat ve vybraných
zdrojích na základě položeného jednoduchého nebo komplexního dotazu. Z textu mohou být extrahovány různé entity,
např. osoby, města, telefony apod.
Díky vlastnostem použité technologie umožňuje tato funkcionalita krom jiného také:
ohodnocení relevance vyhledaných dokumentů a jejich seřazení
vyhledávání v různých jazycích současně
automatické vytvoření anotace dokumentů
použití fragmentů volného textu ve formulaci dotazu
vyhledávání podobných dokumentů
Dohodněte si praktickou ukázku vyhledávání informací a jejich souvislostí v milionech datových záznamů z nejrůznějších
zdrojů, které se svojí skladbou velmi pravděpodobně blíží i vaším datům. Požádejte o časově omezenou licenci produktu
Tovek Tools, abyste se mohli „podívat s nadhledem“ na obsah nějakého vzorku vašich neuspořádaných dat a přesvědčit
se, kolik času ušetříte, když v nich budete hledat ukryté poklady. Přijďte se poradit o návrhu možného řešení specificky
pro vaši firmu či organizaci a o způsobu ověření jeho přínosů (POC).
cardmag l roman kotlán l zdroj jan holý, tovek l www.tovek.cz
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Eleven Cube
Riders

PODPORUJEME

partner

První sezóna pro Eleven Cube Riders
Pro nově vzniklý cyklistický tým Eleven Cube Riders, www.roadriders.cz, je premiérová sezóna
2014/2015 u konce a tím nastává čas na malé bilancování. Vzhledem k tomu, že tým měl pro
uplynulou sezónu k dispozici 11 členů, z nichž 6 dosáhlo minimálně 2x na stupně vítězů, je to
bilancování veskrze pozitivní.
Nejúspěšnější ve sbírání pódiových umístění byl Petr Kobík, jehož nejsilnější disciplínou jsou časovky. Na stupně
vítězů se postavil celkem 7x. Z toho ukořistil dvě vítězství, jedno druhé místo a čtyři umístění na bronzovém
stupínku.
Čtyřikrát se postavil na bednu Lukáš Vítek. Druhý z
členů našeho týmu, jehož silnou stránkou jsou časovky,
se prosadil na nejvyšší stupínek jednou, jednou byl
druhý a dvakrát třetí.
Jedno vítězství a jedno druhé místo se povedlo získat
Radkovi Krummerovi, který navíc dokončil na 3. místě
etapový závod v Belči.
Třikrát bronzový byl Přemek Kuchař, který začal sezonu
opatrně s ohledem na svá kolena, a postupně se
dostával do formy až k podzimním skvělým výsledkům.
Dva bronzy přinesl do týmu Radek Procházka, ten však
mimo to utrpěl jedno osobní vítězství, jímž byl sňatek!
Jedno druhé a jedno třetí místo se podařilo vybojovat Lence Sýkorové.
Na začátku sezóny se dařilo především časovkářským specialistům, kteří sbírali úspěchy jak v časovkách
pořádaných Unií amatérských cyklistů, tak v časovkách konaných pod hlavičkou Extraligy Masters. Jejich snažení
vyvrcholilo na mistrovském víkendu v Sokolově, kde v mistrovské časovce jednotlivců vybojoval bronz Petr Kobík
a druhý den v mistrovské časovce dvojic dokonce obhájili s parťákem Petrem Kvapilem (Marcus) titul z roku 2013
a stali se staronovými Mistry ČR. Lukáš Vítek s Michalem Gusem (Kovo) se stali Vicemistry ČR pro rok 2014.
Skvělého úspěchu dosáhl Radek Krummer, který dokázal zvítězit v mistrovském závodě ELM do vrchu v Polance.
Z kraje sezóny nenápadní, ale stále se zlepšující byli Radek Procházka s Přemkem Kuchařem.
Jejich progres začal v letních měsících a vygradoval v případě Přemka třemi bronzy v UAC a ELM a v případě
Radka jedním bronzem, který přišel v posledním závodě sezóny (Tour de Brdy), na který si Radek schoval svůj
nejlepší výkon.
Svou trochou do mlýna přispěla i Lenka Sýkorová, která se zúčastnila dvou závodů. Ve Strnadově třicítce byla
„bronzová“ a v hromadném závodě „Železný Dědek“, který absolvovala na 50ti kilometrové trati, brala „stříbro“.
Hezkou sezónu měl i Petr Pohořalý, který naskočil do závodního kolotoče asi o tři týdny později a přes několik
dobře zajetých závodů se propracoval až k „bramborové medaili“ na časovce do vrchu v Černolicích, poté ho
bohužel pohltily pracovní povinnosti.
Volnější závodní nasazení vládlo u Lucky Kočí, Martina Vojtka a Pavla Kryky. Zatímco se Lucka věnovala
mateřským povinnostem a Martinovi nedovolila práce naplno trénovat, tak Pavel prostě zjistil, že je zub času
zapracoval na jeho kolenech a
věnoval se spíš regeneraci a
fotografickým činnostem kolem
závodů :-)
Po krátkém výčtu těchto úspěchů
nezbývá než hodnotit uplynulou
sezónu jako velmi zdařilou a
členové ELEVEN ROAD RIDERS
se budou v příštím roce snažit na
výkony navázat a výsledky ještě
o něco vylepšit, a to i s podporou
magazínu
cardmag l pavel kryka l foto pavel kryka
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ANALÝZY
Díky moderním technologiím je kontrola peněz příjemná věc
17.9.2014 - Přestože většina z nás grafy a tabulky ve finanční příloze novin přeskakuje, zdá se, že
nám nedělá žádný problém sledovat své vlastní peníze: 80% respondentů
z nejnovějšího průzkumu společnosti MasterCard®, jedničky v inteligentních,
pohodlných a bezpečných platbách, uskutečněného v šesti evropských zemích, říká, že
mají rádi přehled o svých financích a snaží se mít větší kontrolu nad svými výlohami.
77% dotazovaných pravidelně kontroluje zůstatek svého běžného účtu a 79% přesně ví, jaké limity mají
nastavené na kreditní kartě. V době, kdy člověk dostává především nevyžádané e-maily a většinu pošty
představují bezcenné letáky, zprávy z banky jsou výjimkou: 66% lidí v Evropě důsledně čte všechny nebo většinu
zpráv od své banky nebo poskytovatele karty. Větší kontrola nad vlastními penězi souvisí s nízkou důvěrou v
banky, kdy pouze 54% lidí říká, že věří své bance, přičemž pouhých 31% uvádí, že jim jejich banka poskytuje
dostatek informací.
Díky možnosti nahlížet na účet a ovládat jej běžně přes internet nebo pomocí mobilních aplikací jsou lidé lépe
informování o svých financích než dříve: 76% respondentů využívá ke správě svých peněz technologie a internet.
Také se více snažíme vyhýbat situacím, které by mohly nějak zkomplikovat naši kontrolu nad penězi: 64%
respondentů tvrdí, že se snaží nekupovat věci na úvěr.
Navzdory možnostem internetového bankovnictví ovšem celá řada lidí stále běžně ukládá peníze „pod polštář“, a
to jak malé částky, tak i velké sumy. Tento způsob ukládání peněz není jen zastaralý, ale ve věku internetu, kdy
banku pravidelně navštěvuje jen 35% respondentů, také nepohodlný. Jako důvody lidé například uvádějí, že
„kdyby měli peníze v bance, hned by je všechny utratili, aniž by si toho vůbec všimli“ - a to i přesto, že většina
z nás raději platí kartou (64%) než v hotovosti (42%).
Z průzkumu také vyplynulo, že to jsou ženy, kdo doma takzvaně drží kasu. 83% žen tvrdí, že jsou to ony, kdo
obvykle sleduje finance domácnosti, na rozdíl od 78% mužů. Ženy také častěji kontrolují zůstatek svého běžného
účtu (79% žen oproti 74% mužů). To kontrastuje s počtem mužů, kteří si myslí, že domácí rozpočet řídí - 62% se
jich domnívá, že právě oni dělají většinu rozhodnutí týkajících se rozpočtu domácnosti.
„Víme, že lidé více než dříve chtějí mít pocit, že kontrolují své peníze, a využívají nové technologie, které jim
v tom pomáhají,“ uvedl Carlo Enrico, generální ředitel divize střední a východní Evropy společnosti MasterCard.
„Naše předplacené karty vznikly jako další nástroj pro lidi a těm, kteří je používají, poskytují
neocenitelné služby. 69% lidí říká, že si myslí, že jim pomáhají kontrolovat výdaje, a 73% dokonce
uvádí, že by jim mohly pomoci nezadlužit se.“
Jelikož se kontrola nad vlastními penězi pro nás stává stále důležitější, mohou nám předplacené karty pomoci
také v jiných oblastech hospodaření s penězi:
70% rodičů dětí starších 13 let si myslí, že předplacené karty nabízejí dobrý způsob, jak děti naučit zacházet
s penězi;
67% respondentů se domnívá, že předplacené karty nabízejí větší bezpečí při cestách do zahraničí;
mít peníze v bezpečí před ostatními či dokonce sami před sebou!
O průzkumu
Průzkum se uskutečnil v období od dubna do června roku 2014 mezi spotřebiteli ze šesti zemí (Belgie, Maďarsko,
Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Turecko) s cílem zjistit jejich způsoby chování při správě peněz a to, v jakých
oblastech jim předplacené karty usnadňují či by mohly usnadňovat život. Průzkum byl navržen tak, aby měl
vertikální i horizontální dosah. Kvantitativní prvek zahrnoval vzorek 2 400 respondentů, z čehož bylo 1000
uživatelů předplacených karet a 1 400 uživatelů jiných produktů. Součástí byla i podrobná etnografická studie,
v rámci níž se z kvalitativního hlediska sledoval každodenní život 36 různých domácností a to, jak spravují své
finance a v jakých oblastech mají momentálně obtíže.
Ipsos je nezávislá společnost zabývající se průzkumy trhu na vysoce profesionální úrovni.
Společnost, založená ve Francii v roce 1975, se rozrostla v celosvětovou firmu se silnou přítomností
na všech klíčových trzích. Ipsos je třetí největší společností v celosvětovém odvětví realizace
průzkumů. Společnost Ipsos, která má pobočky v 86 zemích, nabízí zevrubný a vysoce odborný
vhled do problematiky šesti specializovaných oblastí: reklama, věrnost zákazníků, marketing, média,
průzkum veřejných záležitostí a řízení průzkumů.
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Nové příležitosti pro globální obchodníky:
miliardy potenciálních zákazníků na internetu
1.10.2014 - Na světě jsou v současné době 2,9 miliardy uživatelů internetu. Přestože se jedná o
obrovský počet, firmy i vlády jednotlivých zemí mohou tento počet ještě rozšířit, pokud na internet
přivedou i zbývajících 60 procent světové populace. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba vědět, které
země jsou na špici digitálního růstu. Proto MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a
bezpečných platbách, a fakulta Fletcher School Tuftsovy univerzity společně vytvořily Index
digitální evoluce.
Aby mohli obchodníci a vlády lépe pochopit rozvíjející se digitální svět, odhalit vzory chování on-line
zákazníků a porozumět současným i budoucím uživatelům internetu, vypracovali MasterCard a
fakulta Fletcher School Tuftsovy univerzity Index digitální evoluce. Žebříček hodnotí státy z hlediska
připravenosti přivést do světové sítě další miliardy budoucích uživatelů internetu a to podle toho, jak vyspělá je
jejich digitální ekonomika a jaký má potenciál dalšího růstu. Hodnoceno bylo padesát zemí, na prvních třech
místech se umístily Singapur, Švédsko a Hongkong, dále pak Velká Británie a Švýcarsko, Spojené státy obsadily
šestou pozici. Čína, Malajsie a Thajsko jsou považovány za tři nejrychleji rostoucí digitální ekonomiky, a to díky
rychlému šíření internetu a chytrých telefonů.
„Způsob, jakým se lidé zapojují do digitálního světa, se rychle mění, takže chceme-li doopravdy
pochopit nabízející se příležitosti a zajistit, aby měly pro lidi smysl, musíme se pozorně dívat a
naslouchat,“ prohlásila Ann Cairns, prezidentka divize mezinárodních trhů společnosti MasterCard. „Inovace
v různých částech světa postupují různým tempem, před námi však leží stejné možnosti - jde o to
propojit fungování ve světě on-line se světem off-line a budovat důvěru mezi uživateli, službami a
platebními mechanismy,“ dodává Cairns. Studie odhalila, že digitální rozvoj v každé zemi určují čtyři
vzájemně propojené faktory - nabídka, poptávka, instituce a inovace. Tyto faktory lze také využít k hodnocení
vývoje v budoucnosti a následně k vytvoření strategie.
„Z vývoje digitálního prostředí na Západě v minulosti i současnosti lze vyvodit jen málo o digitální
přítomnosti a budoucnosti zbytku světa,“ prohlásil vedoucí studie Bhaskar Chakravorti, děkan katedry
mezinárodního obchodu a financí Fletcher School. „Hybnost a směr vývoje
jednotlivých zemí v průběhu času závisí na souhře čtyř faktorů - nabídky,
poptávky, institucí a inovací. Zkušenosti ukazují, že na Západě jsou
provázány těsněji. Na rozvíjejících se trzích, kde se právě nacházejí
miliardy budoucích elektronických spotřebitelů, se některé z těchto
faktorů vyvíjejí rychleji než jiné, jejich trajektorie není lineární a může
docházet k překvapením, jako jsou například úspěšné internetové obchody
Alibaba v Číně, Flipkart v Indii či M-Pesa v Keni. Konkrétně platí, že znalost
institucí a inovací právě v těchto částech světa je zásadní, chceme-li se dozvědět, kterým směrem
se bude digitální evoluce světa ubírat,“ doplňuje Chakravorti.
Přestože nejvyšší pozice obsadily rozvinuté trhy, při měření tempa přijímání digitálních technologií se ale situace
mění. Studie analyzovala vývoj každého trhu v letech 2008 až 2013. Cílem bylo poznat výchozí parametry každé
země, sledovat pokrok a určit možnosti ke zlepšování. Jednotlivé země pak byly z hlediska stádia vývoje zařazeny
do čtyř kategorií:
„Break Out“ - tyto země jsou v současnosti málo připravené, avšak rychle se rozvíjejí. Příkladem může být
Indie, Čína, Brazílie, Vietnam či Filipíny. Pokud si udrží tempo rozvoje, stanou se tyto státy silnými
digitálními ekonomikami. Index však ukazuje, že dosažení následující fáze vývoje může být obtížné.
„Stall out“ - tyto země (většina západní a severní Evropy, Austrálie a Japonsko) mají sice za sebou výrazný
růst, dosáhly však již stádia vyzrálosti. Pro pokračování růstu budou nezbytné inovace a vyhledávání trhů
za hranicemi.
„Stand out“ - tyto země, mj. Singapur, Hongkong a USA, dosahovaly a nadále dosahují vysoké míry
digitálních transakcí za podpory špičkové infrastruktury a náročných domácích spotřebitelů. Mají-li se
v této fázi vývoje udržet, musejí nadále klást důraz na podporu inovací.
„Watch out“ - tyto země se potýkají s problémy, ale vzhledem k tomu, že dohromady mají 2,5 miliardy
obyvatel, představují i významné investiční příležitosti. Příkladem mohou být země jako Indonésie,
Rusko, Nigérie, Egypt a Keňa.
Další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Indexu digitální evoluce a studie Digital Planet Report,
kde jsou popsány vlivy a důsledky pro každé stádium vývoje.
O Indexu digitální evoluce
Index digitální evoluce je jedním z výsledků studie, kterou uskutečnili výzkumní pracovníci fakulty Fletcher School
s přispěním společnosti MasterCard. Analýzou datových souborů z veřejných zdrojů jako např. Světové banky, ale
i soukromých zdrojů jako např. indexů EMPEA a Dow Jones VentureSource, získal výzkumný tým analytický rámec
pro sledování vzorců a chápání globální digitální sféry, identifikaci trendů v jednotlivých zemích a vyhodnocování
jejich relativních silných a slabých stránek.
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LIFE
Murales di Orgosolo
Sardinie je nejen krásná a zábavná, ale vedle typicky dovolenkových aktivit Vám nabídne i to, co jinde budete
hledat stěží. Takovou Sardskou výjimečnou zajímavostí je městečko Orgosolo, dnes již proslavené nejen jako
lokalita natáčení filmového dramatu Banditi a Orgosolo režiséra Vittoria de Seta, ale také svými Murales …
Murales jsou zdi. Ale ne ledajaké. Místní Orgosoles si na zdech svých domů originálními nástěnnými malbami
připomínají sociální, politické a historické události, které se udály za humny nebo ve světě. První nástěnnou malbu
zde vytvořila skupinka anarchistů, dalšími pak pokračoval místní rodák Francesco del Casino a jeho žáci. Dnes
najdete v tomto horském městečku přes 200 převážně velkoplošných výjevů. Některé pobaví, některé dojmou, u
jiných Vás zamrazí … Každopádně Vás tyto malby donutí k zamyšlení. Otázek je mnoho a každého napadnou jiné:
proč mají ty ženy prasečí čumáky? Proč mají pasáčci koz vyděšené výrazy? Je ten voják Chaplin?
Připravte se, že při procházce ulicemi Orgosola se zastávkou téměř u každého domu, balkonu, zdi, uvidíte
specifický humor, projevy Sardského separatismu, výzvy k ochraně krás ostrova nebo prostě jen výjevy
z obyčejného života místních - každopádně takového výletu mimo hlavní turistické trasy nebudete litovat.
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