Älykäs lipunmyyntiratkaisu älykästä tulevaisuutta varten

PAYIQ:N RATKAISUA KÄYTTÄVÄT
PALVELUNTARJOAJAT

Turun Seudun
Joukkoliikenne – Föli
Turulla, joka on Lounais-Suomen

Liput tarkistetaan reaaliaikaisesti

pääkaupunki ja yksi tärkeimmistä

linja-autojen matkalippujen

Itämeren satamakaupungeista, on

lukijalaitteissa. Sovellus sai

kunnianhimoinen tavoite olla tulevai-

kansallisen Paras mobiilipalvelu 2016

suuden älykäs kaupunki. Turun

-palkinnon.

yhteistyö PayiQ:n kanssa alkoi silloin,

Kehitystyö jatkuu edelleen. Turun

kun kaupunki ja sen ympäristökunnat
halusivat tarjota mobiililippujen
ostomahdollisuuden kännykkäsukupolvelle ja satunnaisille matkailijoille.
PayiQ valittiin kehityskumppaniksi
tarjouskilpailun perusteella.
PayiQ:lle Turun seutu oli ensimmäinen alustaa käyttävä suuri asiakas.
Turku päätti räätälöidä PayiQ:n white
label -sovellusta omiin tarpeisiinsa
sopivaksi ja brändäsi sen Föliksi.
Sovellus on kehittynyt merkittävästi
yhteistyön avulla vuosien kuluessa.

sovellus tarjosi ensimmäisenä maailmassa matkakorttien mobiililatauksen. Sovelluksen avulla voi ladata
arvokortille arvoa ja kausikortille
kautta. Turku on tarjonnut asiakkailleen myös yhdistelmälippuja.
Asiakkaat voivat ostaa lipun tapahtumaan ja julkisen liikenteen päivälipun
– kaikki yhdistettynä yhteen mobiilisovelluksen lippuun. Turku laajentaa
lippuvalikoimaansa edelleen
tarjoamalla mobiilikausilippuja ja
-sarjalippuja.

Aluksi Turussa oli käytössä kertalip-

Lisää Fölistä:

puja eri asiakasryhmille ja 1–14

foli.fi

päivän päivälippuja.

MaaS Global
Maas Global on maailman
ensimmäinen liikkumisen
palveluistamisen (MaaS, Mobility as a
Service) operaattori, joka yhdistää
useita matkustustapoja yhdeksi
pyynnöksi, yhteen sovellukseen ja
yhteen kuukausimaksuun. Sen
Whim-sovellus on jo saatavilla useissa
maissa, ja Startup-yrityksen
tavoitteena on olla yksi johtavista
operaattoreista maailmanlaajuisilla
10 000 miljardin euron
mobiilimarkkinoilla. PayiQ:n
lipunmyyntiteknologia on integroitu
Whim-sovellukseen. Näin se hoitaa
oman osansa Maas Globalin
tavoitteesta tehdä Whim-sovelluksen
käyttökokemuksesta yhtä nautittavaa
kuin oman auton ajamisesta.

Lisää MaaS Globalista:
maas.global

Kyyti Group
Kyyti Group on nopeasti kasvava,
yksityinen liikkumisen palveluistamisen
(MaaS) operaattori, joka tarjoaa
toimintoja ja palveluja niitä
tarvittaessa. Yritys on integroinut
PayiQ-tekniikan omaan
mobiiliratkaisuunsa. Kyyti on hyvä
esimerkki PayiQ:n
pilvipalvelurajapinnan ja PayiQ-alustan
OEM-ominaisuuksien hyödyntämisestä.
Kyyti tarjoaa tuotteensa ja palvelunsa
omien sovellustensa kautta, ja PayiQ:n
backend-alusta hallinnoi heidän
maksujaan ja liiketapahtumiaan

Moskovan Metro
Moskovan metro palvelee koko
Moskovan metropolialuetta ja sen
metrolinjasto on yksi maailman
käytetyimmistä. PayiQ Ticketsin
avulla ladataan julkisen liikenteen
Troika-kortteja. Matkakorttien
helppo mobiililataus on erinomainen
vaihtoehto lipunmyyntikioskin
edessä jonottamiselle. Lokalisoitu
PayiQ Tickets toimii pilvipalveluna
Venäjän alueella, joten henkilötiedot
ja maksutiedot ovat turvassa ja ne
on suojattu paikallisesti.

läpinäkyvästi. Näin Kyyti Group voi
keskittyä omiin liiketoiminnan
tavoitteisiinsa ja omiin ratkaisuihinsa,
kun PayiQ-alusta ja sen sisäinen
huijauksilta suojautumisohjelma
huolehtii monimutkaisista toiminnoista.
Lisää Kyydistä:
kyyti.com

Lisää Moskovan metrosta:
mosmetro.ru

Evenmanin
joukkotapahtumasovellus
PayiQ ja Evenman ovat kehittäneet
yhdessä uuden palvelun, joka keskittyy
massatapahtumiin. Ensimmäinen uuden

Oulun Seudun Joukkoliikenne
Oulun kaupunki on pohjoisin Suomen
suurista kaupungeista ja useiden
huipputekniikkaan keskittyvien

tuotemerkittömän sovelluksen asiakas oli

tutkimuskeskusten ja kasvuyritysten

Sveitsissä järjestetty Tubecon 2017

kotipaikka. Kaupungin hyvin toimiva

-tapahtuma. Uusi palvelu perustuu

julkinen liikenne on yksi sen

Evenmanin Eventmore-alustaan, jota on
käytetty Suomessa vuodesta 2015 lähtien.
Palvelun keskiössä ovat muokattavat
tapahtumasovellukset, jotka on
suunniteltu tapahtumajärjestäjille,
kaupungeille ja matkailukohteille, sekä
monipuolinen hallintaportaali. Sovelluksen
avulla asiakkaat saavat enemmän irti
tapahtumista tarjoamalla tietoja
ohjelmasta, aikatauluista,
kuljetuspalveluista sekä

käyntikorteista, ja Oulu haluaa käyttää
viimeisintä tekniikkaa tarjotessaan
asukkailleen, yrityksilleen ja turisteilleen
helpon vaihtoehdon käteiselle
matkalippujen maksamisessa. Oulussa ja
sen lähiympäristössä käytetään PayiQ:n
tuotemerkitöntä sovellusta
mobiililippujen myyntiin. Oulun
liikkumispalvelu yhdisti ensimmäisenä
Suomessa mobiililiput ja
maksuvyöhykkeet.

tapahtumalippujen ostomahdollisuuksista.
Tapahtumanjärjestäjälle se on luotettava ja
helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla he
voivat tiedottaa tapahtumasta ja olla
yhteydessä mobiilin yleisönsä kanssa.
Lisää Eventmoresta:
eventmore.io

Lisää Oulun liikenteestä:
oulunjoukkoliikenne.fi

Älykkään lipunmyynnin edelläkävijä
Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, kuinka
ratkaisumme voi auttaa palvelusi kehittämisessä
Sähköposti: myynti@payiq.net
Puhelin: +358 10 419 2220
Tuomo Parjanen, toimitusjohtaja
tuomo.parjanen@payiq.net
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