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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 24.5.2017 – Turku/Moskova 

PayiQ Tickets käyttöön Moskovan metrossa 

Finanssiteknologiayhtiö PayiQ on julkaissut 

mobiilin lippupalvelun Moskovan 

suurkaupunkialueella. Moskovan metron uusi 

sovellus integroituu suoraan venäläisiin 

pankkeihin.  

 

PayiQ:n palkittu mobiililippupalvelu on nyt venäläisten 

asiakkaiden käytettävissä. PayiQ® Tickets 

mobiilisovelluksella käyttäjät voivat nopeasti ja 

vaivattomasti ladata Troika-matkakorttinsa – sekä myös perheenjäsentensä matkakortit. 

Sovellus on ilmainen ja se on ladattavissa Android- ja iOS-puhelimille. 

  

“Olemme todella tyytyväisiä PayiQ:n ratkaisuun ja teemme heidän kanssaan varmasti 

yhteistyötä myös tulevaisuudessa.” kertoo Igor Augustovich Ivanov, Moskovan metron 

matkustajaosaston apulaispäällikkö. 

 

“Olemme iloisia tämän uuden palvelun julkaisusta. Moskovan metro on arvostettu 

asiakkaamme ja tämä julkaisu tärkeä päänavaus Venäjän markkinoille. Alle vuosi sitten 

perustimme toimipisteemme Moskovaan ja muutama kuukausi myöhemmin voitimme 

Innovation Awards 2016 -palkinnon Sotšissa. Nyt palvelumme on toiminnassa ja 

markkinoilla.” kertoo Tuomo Parjanen, PayiQ:n toimitusjohtaja, ja jatkaa: 

“Pilvipohjainen teknologiamme mahdollistaa helpon siirtymisen perinteisistä lipuista 

dynaamisiin tuotteisiin ja palveluihin. PayiQ Tickets on hyvin erilainen kuin perinteiset, 

erilliset lippusovellukset. Se tarjoaa asiakkaillemme kokonaisvaltaisen ratkaisun ilman 

kalliita tuotekehitys- ja ylläpitokuluja. PayiQ Ticketsin avulla asiakkaamme voivat siirtyä 

mobiiliaikaan ennennäkemättömän nopeasti. Sen edut käyttäjille ovat helppous ja 

yksinkertaisuus – kaiken voi hoitaa älypuhelimella.” 

 

Uusi lokalisoitu PayiQ Tickets toimii pilvessä Venäjän alueella, joten sekä henkilökohtaiset 

että maksukorttien tiedot ovat paikallisesti turvassa ja tallessa. Lisävarmuudeksi 

sovelluksen käyttö on suojattu salasanalla sekä PIN-koodilla.  

 

Ennen kuin sovelluksella voi ladata Troika-matkakorttia, täytyy palveluun rekisteröityä ja 

liittää maksutapatiedot. Tiedot täytyy antaa vain kerran, mikä tekee sovelluksen käytöstä 

yksinkertaista ja helppoa. 

 

 

PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja fiksuille 

kaupungeille, liikenneviranomaisille ja palveluntarjoajille maailmanlaajuisesti hyödyntäen Microsoft 
Azure-teknologiaa. Ratkaisumme tarjoavat saumattoman tavan matkustaa ovelta ovelle ja 

vapauden yhdistellä eri kulkuvälineitä ja palveluita samaan älypuhelimella tehtävään 

https://payiq.net/fi-fi/mediacenter/pr02012017.html
https://azure.microsoft.com/en-us/
https://azure.microsoft.com/en-us/
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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 on Microsoft CityNext Partner ja useiden 

SmartCity-ohjelmien jäsen. 
 

 
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 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  

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

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