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Oglasno sporočilo

Kaj prinaša novi ekosistem mobilne denarnice?
Na področju finančnih storitev postajajo v povezavi s plačevanjem vse bolj zanimive mobilne
aplikacije, za katere se zanimajo in jih dobro sprejemajo tudi končni uporabniki. Prve produkcijske
storitve so že pričele spreminjati finančni trg.
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skega plačevanja, v denarnici številne
kartice zvestobe, službene kartice pa
kartice za identifikacijo ipd. Pri tem
raziskave kažejo, da imajo uporabniki
na mobitelu naloženo tudi lepo število
aplikacij, od katerih jih tedensko v povprečju aktivno uporabljajo do 10.

Storitve, ki jih ponujajo novi akterji, so
na rezidenčnem trgu razdeljene v tri
skupine: (1) plačila na domačem trgu
na spletu in pri trgovcih v trgovinah, (2)
povezane storitve plačila in identifikacije ter (3) mednarodna plačila, vključno
s konverzijami valut in pošiljanjem denarja v druge države. Vsem navedenim
storitvam je skupno to, da temeljijo na
novih, inovativnih tehnoloških in poslovnih modelih, pri tem pa pri zagotavljanju storitev vse bolj sodelujejo s
telekomunikacijskimi operaterji.

Telekom Slovenije ima od leta 2001
na trgu storitev Moneta, ki omogoča
priročno in varno brezgotovinsko plačevanje z mobilnim telefonom. široka
mreža plačilnih mest zagotavlja raznolike nakupovalne možnosti, uporabniki
pa račun za porabo poravnajo enkrat
mesečno.

Izzivov na tem področju je veliko, saj
imajo uporabniki danes na voljo različne načine gotovinskega in negotovin-

Z znanjem, ki izvira iz razvoja Monete,
smo pričeli tudi z razvojem oz. vzpostavitvijo novega ekosistema mobilne
denarnice, ki bo povezoval hitra plačila
z mobilnimi napravami, napredne POSnaprave, ponudnike storitev in široko
bazo uporabnikov. Pojem mobilna denarnica danes sicer večinoma povezu-

jemo z opravljanjem mobilnih plačilnih
transakcij, v Telekomu Slovenije pa storitev razvijamo širše, saj želijo končnim
uporabnikom ponuditi celovit sistem, v
okviru katerega bodo lahko poleg mobilnega plačevanja opravljali tudi druge
mobilne transakcije. Osrednji del platforme je mobilna aplikacija, ki bo stična
točka med uporabniki in ponudniki storitev in ki bo poleg vsebin omogočala
tudi uporabo mobitela za identifikacijo
zgolj z dotikom na POS-napravah nove
generacije. Takšen način je že danes v
uporabi za plačevanje mestnih storitev
v prestolnici, platforma pa s svojo odprtostjo omogoča priklop dodatnih storitev. Enotna platforma, ki bo temeljila na
mobilnih transakcijah oz. transakcijah z
mobilnimi telefoni, bo torej odprta za
vključevanje partnerjev, ki bodo želeli
uporabnikom ponuditi svojo storitev.
Omogočala bo torej digitalizacijo in
medsebojno povezljivost različnih kartic različnih ponudnikov najrazličnejših
storitev.
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Primeri predstavitev:
► PSD2 – nova EU regulativa
► digitalna mobilna denarnica
► mobilna plačila
► mikrokrediti preko interneta
► najnovejši trendi pri oblikovanju
izkušenj strank
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