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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 30.8.2018 – Turku 

PayiQ tuo uutta teknologiaa globaaleille markkinoille 

Suomalainen finanssiteknologiayritys PayiQ on 

julkistanut uuden tuotesukupolven Ticketing as a 

Service alustastaan. Kansainvälisessä yhteistyössä 

kehitettyjä uudistuksia on tullut kattavasti niin 

lipputuotteisiin ja käytettävyyteen kuin sovellusten ja 

koko alustan hallintaan. 

 

Kansainvälisten kumppaneiden käyttöön on rakennettu 

autenttinen pilotointiympäristö, jonka avulla kaikkia 

ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia voidaan esitellä ja kokeilla käytännössä. Ympäristö 

käsittää niin tuotteiden hallinnan, loppukäyttäjien sovelluksen kuin lippujen validoinninkin. 

Myös järjestelmän hallintaportaaliin on tehty paljon muutoksia, jotka helpottavat sekä sen 

käyttöä että tuotteiden hallintaa. Kauppiaat voivat itse helposti lisätä ja muokata tuotteita, 

niiden hintoja ja saatavuutta. Kaikki muutokset ovat heti sovelluksessa loppukäyttäjien 

nähtävissä.     

 

Palveluiden ja mobiililippujen kehittyessä myös kauppiaiden tarpeet erilaisille lipputyypeille 

muuttuvat ja kehittyvät. PayiQ:n teknologia mahdollistaa erilaisten sarja- ja 

yhdistelmälippujen luomisen entistä monipuolisemmin ja helpommin. Loppukäyttäjän 

tarvitsee ostaa vain yksi lippu, joka sisältää erikseen tarkistettavat liput esimerkiksi eri 

kulkuvälineisiin ja myös tapahtumiin. Sarjaliput ovat helppo tapa tarjota edullisempaa ja 

vaivatonta liikkumista paljon joukkoliikennettä käyttäville tai esimerkiksi työmatkoihin. 

Sarjalippujen, kuten yhdistelmälippujenkin, lippumäärät ja voimassaoloajat ovat 

määriteltävissä tuotekohtaisesti. 

 

Sekä suomalaisten että kansainvälisten asiakkaiden toivoma uudistus on reittioppaan 

lisääminen sovelluksiin. Uuden rajapinnan kautta on nyt integroitu mm. Digitransitin 

reittiopas, joka tekee sovelluksista entistä käytettävämmän, kun joukkoliikenteen reitit ja 

aikataulut löytyvät samasta sovelluksesta, jolla liputkin ostetaan. Samalla sovellukseen on 

toteutettu myös natiivi karttanäkymä, johon on integroitu Google Maps- ja Apple Maps-

sovellukset. Tämä mahdollistaa erilaiset karttapohjaiset toiminnallisuudet, kuten 

kutsuliikenteen tilaamiseen ennalta määritetyillä alueilla. 

 

”Tuotekehityksemme on mennyt valtavasti eteenpäin viimeisen vuoden aikana. 

Toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä on kehitetty sekä kauppiaiden että loppukäyttäjien 

kannalta. Kansainvälisten pilotointien sekä tuotantoonottojen myötä olemme saaneet 

merkittävää tukea teknologiamme laajemmalle soveltamiselle.  Palvelumme ovatkin jo 

käytössä mm. Venäjällä ja uusia mahdollisuuksia on avautunut etenkin Etelä-Euroopassa 

sekä Lähi- että Kaukoidässä” kertoo Tuomo Parjanen, PayiQ:n toimitusjohtaja. 
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PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja fiksuille 

kaupungeille, liikenneoperaattoreille 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 palvelun käyttäjät voivat vapaasti valita lukuisista 
maksutavoista heille sopivimman. He voivat myös yhdistellä reittioppaita sekä yhteiskäyttöautojen, -
pyörien tai tapahtumajärjestäjien palveluita yhteen. Autamme julkisia ja yksityisiä palveluntarjoajia 

sujuvoittamaan liikkumisen palveluitaan, lisäämään niiden käytön kiinnostavuutta ja turvallisuutta 
sekä vähentämään maksunkeräämisen kustannuksia lisäten samalla asiakastyytyväisyyttä. PayiQ 
tuottaa älykkäille kaupungeille suunnattuja ratkaisuja yhteistyössä Business Finlandin kanssa sekä 
Microsoft CityNext-ohjelman jäsenenä. 
 

 
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 
www.payiq.net 
 

      
 

 

 
 

Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

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

Mr. Pavel Ishanov 
Area Manager 
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 Middle East and Africa 
Broadfolio MEA 
P.O. BOX 390405 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 

Mr. Kimmo Kytösaari 
Area Manager 
kimmo.kytosaari@broadfolio.com  
Tel: +971 50 5580713 
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