
  

Vásárlás a neten, fizetés mobilon 
 
Budapest, 2008. október 2. – A netes vásárlásainkat már mobilunk segítségével is kifizethetjük az 
iziSHOP új alkalmazásával, amely az internetes bankkártyás fizetést nemcsak leegyszerűsíti, de a 
személyes mobiltelefon használatával a vásárlói bizalmat is fokozza. 
 
Manapság egyre több internetes áruházban lehet online, bankkártyával fizetni, amelynek kapcsán kiemelt 
figyelmet kell fordítani vásárlói bizalom és a fizetés biztonságának megteremtésére. A Hedz Kft. iziShop 
mobil rendszere új alternatívát nyújt az internetes vásárlások fizetésének elvégzéséhez. Az iziSHOP új, 
webes fizetési szolgáltatása saját mobilunkat hívja segítségül a vásárlás végrehajtásához. Az új fizetési 
mód – amelyhez a mobilunkon mindössze két rövid kódot kell megadni – egyszerűvé teszi a hagyományos 
online bankkártyás fizetés folyamatát, és a biztonságos csatornának köszönhetően egyben segít erősíteni a 
vásárlói bizalmat is.  
 
Az iziSHOP webes fizetés folyamata egyszerű: miután teleraktuk virtuális bevásárlókocsinkat a webáruház 
termékeivel, fizetéshez az áruház weboldalán elhelyezett iziSHOP logóra kattintunk, amellyel egy 4-jegyű 
tranzakciós azonosítót kapunk. Elindítjuk mobilunkon a – már egyszer telepített – iziSHOP Java 
alkalmazását, majd ennek Webes fizetés menüjében megadjuk az imént kapott tranzakciós azonosítót. 
Válaszul mobilunk rögtön megjeleníti a webes vásárlásunk főbb adatait, köztük az áruház nevét és a 
fizetendő összeget. A fizetéshez elegendő az iziSHOP PIN kódunkat megadni, amely a korábban 
mobilunkon titkosított formában eltárolt kártyaadatainkat küldi meg a banki rendszernek a fizetéshez. Pár 
másodpercen belül megtörténik a kártyaengedélyeztetés és a vásárlás ellenértékének bankkártyáról történő 
terhelése. A fizetés sikerességéről a webáruház is nyomban tudomást szerez az iziSHOP központtól, amit 
azonnal jelez a vásárló számára a weboldalon. A vásárlás elektronikus bizonylata az ügyfél mobiljára kerül 
kiküldésre, ahol külön számla is igényelhető. 
 
Csupán hazánkban több ezer kisebb-nagyobb webáruház üzemel, amelyeknek túlnyomó többsége postai 
utánvétellel szedi be vásárlóitól az áruk ellenértékét. Ez nemcsak jelentős kintlévőség-kezelést igényel 
számukra, de komoly kockázati tényezőt is jelenthet, ha a vásárló eláll a megrendeléstől. Az iziSHOP új 
online fizetési alkalmazása így e több ezer kis és közepes webáruház számára is vonzó alternatíva lehet. A 
iziSHOP fejlesztői külön figyelmet fordítottak az új webes fizetés könnyű intergálhatóságára, amely a 
legkisebb web shop-ok számára sem jelenthet már technikai kihívást. 
 
Ha a vásárló először találkozik az iziSHOP-pal, az alkalmazás az izishop kódszó 06 70 70 60 500 alapdíjas 
számra küldött SMS indításával 2-3 perc alatt letölthető és telepíthető a mobilra, majd azonnal vásárlásra is 
használható. A fizetés lebonyolításához – az online fizetésnél is alkalmazott metódus szerint – a 
kártyaadatok megadása szükséges, amelyek az iziSHOP esetében biztonságosan el is menthetők saját 
mobilunkon, így fizetéskor elegendő ezek helyett csupán egy egyszerű iziSHOP PIN kódot használni. A 
fizetés során a bankkártyaadatok biztonságát az iziSHOP banki szolgáltatója, a CIB Bank szavatolja. A már 
több mint másfél éve műküdő és egyre népszerűbb iziSHOP szolgáltatásával jelenleg bármilyen 
autópályamatricát, parkolási díjat, koncertbelépőt, utasbiztosítást és éttermi számlát is lehet fizetni, 
mindenféle kényelmi és SMS díjtól mentesen. A most bevezetendő webes fizetés mellett hamarosan 
lehetőség nyílik különféle közlekedési menetjegyek és bérletek vásárlására is. A külföldiek által is 
használható, Európában egyedülálló szolgáltatás dinamikusan gyarapodó alkalmazásai a magyar mellett 
jelenleg angol és német nyelven is elérhetők (bővebben: www.izishop.hu, wap.izishop.hu). 
 
Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu 
A Hedz Kft. sajátságos mobil fizetési és mobil banki alkalmazások fejlesztésére szakosodott szoftvertechnológiai cég. A Hedz 
megoldásai közüzemek, biztosítók, hitel- és pénzintézetek, valamint egyéb szolgáltatók számára kínálnak hatékonyságban és 
értékesítésben jelentős növekedést mobiltelefonokra épülő elektronikus csatornák létrehozásával. A cég fő termékei a bankok 
számára kifejlesztett hmb mobil banki megoldáscsalád, közüzemek számára mobiltelefonos számlafizetést megvalósító mo-bill 
szolgáltatása, valamint a mobilon történő bankkártyás vásárlást megvalósító iziSHOP. 
 
CIB Bank - www.cib.hu 
A CIB Bank a legnagyobb olasz bankcsoport, az Intesa Sanpaolo tagja. Mintegy 30 éves működése során a CIB Bank exkluzív 
vállalati bankból Magyarország – mérlegfőösszeg szerint – második legnagyobb kereskedelmi bankjává vált, amely teljes körű 
kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatásokat kínál társas vállalkozások, önkormányzatok, egyéni vállalkozók és lakossági 
ügyfelek számára egyaránt. A CIB nemcsak egy bank, hanem egy bankcsoport, amelybe piacvezető lízingcég, sikeres 
alapkezelő és feltörekvő faktorvállalat tartozik. A CIB Bank mindenkor nagy súlyt helyezett az innovatív megoldások 
kialakítására, illetve támogatására, ezért örömmel lett az új utakat kereső Hedz Magyarország Kft. pénzintézeti partnere. 
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