Ett smart biljettsystem för en smart framtid

FÖRETAGET

PayiQ utvecklar molnbaserade intelligenta mobila
lösningar för biljetter, betalning och biljettkontroll för
smarta städer, transportföretag och evenemangsorganisatörer med hjälp av
Microsofts Azure-teknik.Våra lösningar ger användare ett sömlöst sätt att resa från
dörr till dörr med friheten att kombinera olika transportmedel och tjänster genom en
enda transaktion i sin mobiltelefon.
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Vi hjälper offentliga och
privata tjänsteleverantörer
att effektivisera sina
transporttjänster göra deras tjänster mer

attraktiva och säkrare, och sänker kostnaderna för att
betalningshantering samtidigt som kunderna blir nöjdare.

välja fritt
bland olika betalningsmetoder. De kan
Det öppna ekosystemet gör att användare kan

kombinera olika tjänster, till exempel sådana som tillhandahålls
av olika transporttjänster, gemensam användning av bilar och
cyklar, eller evenemangsorganisatörer.

Business Finland och är
med i Microsofts program CityNext för

PayiQ samarbetar med

att utveckla lösningar för smarta städer.

PayiQ i Korthet
Vår smarta framtid behöver smarta biljetter. Världens befolkning ﬂyttar in till
städerna, och mobilitet och tillgänglighet är avgörande för att städer ska fungera.
Smart traﬁk fungerar bara om biljettsystemet också är smart. I en alltmer digitaliserad
värld växer liveevenemang i storlek och betydelse för alla inblandade. För att hänga
med måste både transportsektorn och evenemangsorganisatörer betjäna sina kunder
på moderna sätt: genom mobilen, sömlöst och direkt. PayiQ mål är att möjliggöra det
med lättanvänd, säker, molnbaserad och multimodulär biljetteknik.
Vår teknik innehåller soﬁstikerade algoritmer för att förhindra förfalskning, den är
utformad för att vara extremt ﬂexibel gällande användning och betalningsalternativ,
och den är lätt att installera och bekväm att använda. Tekniken är byggd för att kunna
skalas upp till vår vision – att bli världens största leverantör av biljettlösningar.
Idag används PayiQ i nästan alla större städer i Finland. För att bli en aktiv deltagare
på den globala mobilitetsmarknaden vars värde beräknas till 10000 miljarder euro har
PayiQ etablerat kontor och hittat nya medarbetare i Stockholm och Moskva. Företaget
har även personal i Sydeuropa och Nordafrika.

Vi står inför en mobilitetsrevolution. Finska MaaS-företag, med PayiQ bland de
främsta tjänsteleverantörerna, ligger långt fram på den internationella marknaden och
är noga bevakade. Ett nytt ekosystem håller på att uppstå där smarta biljetter är
avgörande.
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Finansiering
Strax efter starten 2014 blev företaget godkänt för Business Finlands
ﬁnansieringsprogram för små och medelstora företag. Programmet består av
ﬁnansiering och rådgivning för utveckling av innovationer och internationell tillväxt.
Efter två första och framgångsrika utvecklingsprojekten valdes PayiQ år 2017 till det
treåriga ﬁnansieringsprogrammet Young innovative Companies för att skala upp
verksamheten och att komma in på nya marknader. Detta har gjort det möjligt för
bolaget att etablera kontor i Stockholm och Moskva och har permanent lokal närvaro i
Mellanöstern.

Vi tror att framtiden är i mobila biljettsystem, och
för ytterligare internationell expansion kommer vi
vara ute efter ny ﬁnansiering under 2018.

Smart biljettförsäljning
Kontakta oss för att lära dig hur vår lösning kan gynna din service.
E-post: sales-se@payiq.net
Telefon: +46 84 468 378

Tuomo Parjanen, VD
tuomo.parjanen@payiq.net

payiq.net

