Ett smart biljettsystem för en smart framtid

TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM
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Åboregionens
Kommunaltraﬁk - Föli
Åbo i sydvästra Finland är en av de

Biljetterna kontrolleras i realtid av

största hamnstäderna i Östersjön och
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nationellt pris för bästa mobila

stad. Samarbetet med PayiQ började
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påfyllning av resekort. Appen kan
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användas för att fylla på kort och

betspartner i upphandlingen.

lägga till nya perioder till periodbiljetter. Åbo har även erbjudit sina
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första stora kunden att använda

har haft möjligheten att köpa

plattformen. Åbo valde att anpassa
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avsevärt genom samarbete under

ytterligare genom att erbjuda period-

åren. Åbo började med separata

biljetter och kombinationsbiljetter.

biljetter för olika kundgrupper och
dygnsbiljetter på en till fjorton dagar.

Läs mer om Föli:
foli.fi

MaaS Global
MaaS Global är den första
leverantören för mobilitet som tjänst
(Maas) att kombinera flera former av
resor i en förfrågan, en app och en
månadsavgift. Deras app Whim är
redan tillgänglig i flera länder, och
startupföretaget siktar på att bli en
av de ledande leverantörerna på den
globala mobilitetsmarknaden som är
värd 10 000 miljarder euro. PayiQ
biljetteknik är integrerad i
Whim-appen och spelar sin roll i att
leva upp till Maas Globals mål att
göra Whim-upplevelsen lika bekväm
som att ha en egen bil.

Läs mer om MaaS Global:
maas.global

Kyyti Group
Kyyti Group är en snabbt växande
privat operatör för mobilitet som
tjänst (MaaS) och levererar kapacitet
efter behov. De har integrerat PayiQ
teknik i sin egen mobila lösning.
Kyyti är ett bra exempel på
användning av PayiQ uppkopplade
moln-API och PayiQ-plattformens
OEM-kapacitet. Kyyti erbjuder sina
produkter och tjänster genom sina
egna appar, och deras betalningar
och transaktionssäkerhet hanteras
transparent av PayiQ

Moskvas Tunnelbana
Moskvas tunnelbana går över en stor
del av staden och är ett av världens
mest använda tunnelbanesystem.
PayiQ biljetter används för att fylla
på tunnelbanans ”Troika”-kort. Att
enkelt kunna fylla på sitt tunnelbanekort genom mobilen är ett
utmärkt alternativ till att köa till en
biljettautomat. PayiQ lokala biljetter
hanteras i molnet på rysk mark, så
privata data och betalningsinformation är säker och finns lokalt.

backend-plattform. Det gör att Kyyti
Group kan fokusera på sina egna
verksamhetsmål och sina egna
lösningar samtidigt som komplexa
uppgifter bekvämt hanteras av PayiQ
plattform med den inbyggda motorn
för skydd mot förfalskning.
Läs mer om Kyyti Group:
kyyti.com

Läs mer om Moskvas Tunnelbana:
mosmetro.ru

Evenmans App För Stora
Evenemang

Uleåborgsregionens
Kommunaltraﬁk

PayiQ och Evenman samarbetade för att

Uleåborg är den nordligaste av de stora

utveckla en ny tjänst som fokuserar på
stora evenemang. Den första kunden för

finska städerna och hem till många av
stadens högteknologiska

den nya omärkta applikationen var

forskningsinstitut och växande företag.

schweiziska Tubecon 2017. Den nya

Stadens välfungerande kommunaltrafik

tjänsten är baserad på Evenmans

är ett av dess kännetecken, och staden

plattform Eventmore som använts i

vill använda den senaste tekniken för att

Finland sedan 2015. I kärnan av tjänsten

erbjuda invånare, företag och turister ett

finns modifierbara
evenemangsapplikationer som är
designade för evenemangsorganisatörer,
städer och turistmål, samt en mångsidig
administrationsportal. Appen hjälper
kunder att få ut mer av evenemang
genom att tillhandahålla information om

enkelt alternativ till att betala för
bussbiljetter med kontanter. Uleåborg
och de omgivande regionerna använder
PayiQ omärkta app för sitt mobila
biljettsystem och var den första
transporttjänsten i Finland att kombinera
mobila biljetter och resezoner.

program, tider och transporttjänster,
samt möjligheten att köpa biljetter till
evenemanget. För organisatörer av
evenemang är det ett pålitligt och
enkelt verktyg som gör att de kan
informera om evenemanget och hålla
kontakten med sin mobila publik.
Läs mer om Eventmore:
eventmore.io

Läs mer om Oulu Transport:
oulunjoukkoliikenne.fi

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

