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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 31.10.2017 – Turku/Moskova 

PayiQ ja Social Systems allekirjoittivat kumppani-

sopimuksen Venäjän ja Euroopan markkinoille 

Suomalainen älykkään liikkumisen 

finanssiteknologiayhtiö PayiQ ja Social Systems, Venäjän 

johtava automaatioteknologian valmistaja, tuovat 

yhteistyössä huippuluokan ratkaisun mobiililippujen 

validointiin. Liikenneoperaattoreille suunnattu uusi 

integroitu ratkaisu vahvistaa merkittävästi molempien 

yhtiöiden asemaa nopeasti kasvavilla markkinoilla. 

 

Social Systems on liikenne- ja kuljetusalan automaatio-ohjelmistojen ja -teknologioiden 

tunnettu kehittäjä ja valmistaja. Social Systems kehittää ja toteuttaa muun muassa 

joukkoliikenteen maksuntarkastusjärjestelmiä. Sopimuksen myötä PayiQ:n lipun validoinnin 

ohjelmisto integroidaan Social Systemsin valmistamiin lukulaitteisiin. 

 

”Markkinoilla on kysyntää luotettaville ja yksinkertaisille lukulaitteille, jotka ovat nopeita 

ottaa käyttöön ja helppokäyttöisiä asiakkaille. Yhdistämällä meidän tehokkaat laitteemme ja 

PayiQ:n innovatiivisen ohjelmiston asiakkaamme saavat markkinoiden parhaan 

maksuntarkastusjärjestelmän.” toteaa Pavel Bolshakov, Social Systemsin 

teknologiajohtaja. 

 

”Olemme hyvin innoissamme tästä yhteistyöstä. Social Systemsin tuntemus paikallisista 

markkinoista, huipputekniset laitteet ja hyvät palvelut ovat meille tärkeä etu. Tämä yhteistyö 

avaa hienoja mahdollisuuksia molemmille yhtiöille. Meille tämä kumppanuus on jälleen yksi 

askel laajentumisessamme Venäjän ja Euroopan markkinoille.” kertoo PayiQ:n 

toimitusjohtaja Tuomo Parjanen. 

 

PayiQ avasi toimipisteen Venäjällä viime vuonna ja jo alkuvuodesta sen innovatiivinen 

ratkaisu palkittiin. 

 

Social Systems on Venäjän johtava automaatioteknologian ja -ohjelmistojen valmistaja. 

Monien muiden tuotteiden ja palveluiden lisäksi Social Systems kehittää ja toteuttaa liikenteen 
maksuntarkastusjärjestelmiä. 

 
Lisätietoja: 
 

Social Systems 
Pavel Bolshakov, CTO 
9/2 Electrodnaya str. Moscow, Russia 
Tel.: +7 (495) 309 22 01 
Fax: +7 (495) 309 22 53 
email pb@socialsystems.ru 

http://socialsystems.ru 

https://payiq.net/fi-fi/mediacenter/pr16092016.html
https://payiq.net/fi-fi/mediacenter/pr02012017.html
https://payiq.net/fi-fi/mediacenter/pr02012017.html
mailto:pb@socialsystems.ru
http://socialsystems.ru/
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PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja fiksuille 

kaupungeille, liikenneviranomaisille ja tapahtumajärjestäjille maailmanlaajuisesti hyödyntäen 
Microsoft Azure-teknologiaa. Ratkaisumme tarjoavat saumattoman tavan matkustaa ovelta ovelle ja 
vapauden yhdistellä eri kulkuvälineitä ja tapahtumia samaan älypuhelimella tehtävään 
ostotapahtumaan. Avoimessa ekosysteemissä matkustajat voivat vapaasti valita useista 

maksutavoista ja surffailla eri palveluiden, kuten reittioppaan, yhteiskäyttöautojen ja 
tapahtumajärjestäjien, välillä. Autamme viranomaisia ja palveluntarjoajia sujuvoittamaan lippu- ja 
validointipalveluja, lisäämään niiden käytön turvallisuutta sekä vähentämään maksunkeräämisen 
kustannuksia lisäten samalla asiakastyytyväisyyttä. PayiQ tekee yhteistyössä Team Finlandin kanssa 
älykkäille kaupungeille suunnattuja sovelluksia. 

 
Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista: 
 
Tuomo Parjanen 
CEO, Senior Partner 
+358 500 528 295 
tuomo.parjanen@payiq.net 
 

PayiQ 
Maariankatu 4 C 
FIN-20100 TURKU, Finland 
Puh. 02 480 842 67 
www.payiq.net 
 

      
 

 

 
 

Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

PayiQ Russia 
4-th Lesnoy per. 4 
125047, Moscow «Lesnaya Plaza» 

Mrs. Tatyana Kupetsk 
CEO 
info@iq-payments.ru  
Tel: +7(495)663-8025 

  
PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 31 
11541 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Bo Hammarström 
CEO 
bo.hammarstrom@payiq.se 
Tel: +46 8 556 023 70 

  
PayiQ South Europe 
Calle Jacinto Benavente  
Nº 16 Local 20, Apt. 243 
29602 Marbella (Malaga), SPAIN 

Mr. Petri Tschurbanoff 
Territory Manager 
petri.tschurbanoff@payiq.net  
Tel: +34 902 018 121 
 

PayiQ North Africa 
5 Rue Abdullah Ibn Yassine 
Residence Ourida Apt.30 
90000 Tangier, MOROCCO 
 

Mr. Mohamed Lamrani 
General Manager 
m.lamrani@payiq.net  
Tel: (+212) 05.39.32.20.96 
GSM (+212) 06.61.57.57.95 

 

https://azure.microsoft.com/en-us/
mailto:tuomo.parjanen@payiq.net
mailto:tuomo.parjanen@payiq.net
http://www.payiq.net/
mailto:info@iq-payments.ru
mailto:bo.hammarstrom@payiq.se
mailto:petri.tschurbanoff@payiq.net
mailto:m.lamrani@payiq.net
https://payiq.net/fi-fi/mediacenter/
https://www.facebook.com/iqpayments
https://www.twitter.com/iqpayments
https://www.linkedin.com/company/iq-payments
https://www.youtube.com/channel/UCSsW5yOYrCh9laK0fRKKsVw

