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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 12.11.2018 – Turku/Sydney 

Uusi suomalais-australialainen allianssi on solmittu 

 

Suomalainen finanssiteknologiayritys PayiQ ja 

australialainen älykkään liikkumisen 

ohjelmistokehittäjä SkedGo ovat solmineet 

teknologia-allianssin. Yhtiöt tarjoavat yhdessä 

älykkäille kaupungeille suunnattuja uuden 

sukupolven liikkumisen palvelujen ratkaisuja.  

 

PayiQ ja SkedGo aloittivat yhteistyön muuttaakseen 

Liikkuminen palveluna-teorian (Mobility as a Service, MaaS) käytännöksi vuonna 2016. 

Yhteistyö on nyt huipentunut merkittävän sopimuksen allekirjoittamiseen, jonka myötä 

yritykset integroivat palkitut teknologiansa. Uusi lähestymistapa mahdollistaa 

huippuluokan cashless-käyttökokemuksen urbaaniin ovelta-ovelle matkustamiseen. 

Yritysten palvelut täydentävät toisiaan hyvin: SkedGon älykkään reittisuunnittelun 

yhdistäminen PayiQ:n monipuoliseen mobiililippualustaan tuo käyttäjille yhden 

mobiilisovelluksen, jolla voi hoitaa kaikki matkustustarpeet. Yhtiön seuraavat 

yhteistyöt ovat MaaS-projekteja Espanjassa ja Saksassa.  

 

Claus von Hessberg, SkedGon perustajajäsen, näkee yhteistyön jännittävänä 

mahdollisuutena. ”Olemme tehneet aiemmin yhteistyönä pienen pilotin ja PayiQ:n 

teknologia on osoittautunut edistykselliseksi ja luotettavaksi. Mobiililippujen ja 

reittisuunnittelun yhdistäminen on täysin luontevaa ja se tarjoaa asiakkaille täydellisen 

yhden luukun palvelun. Usean eri matkustamiseen liittyvän sovelluksen käyttämisestä 

tulee menneisyyttä ja tämä on askel oikeaan suuntaan MaaS-ajattelun muuttamisessa 

todellisuudeksi” hän kertoo. 

 

“Olemme innossamme allianssista SkedGon kanssa. Yhdistämällä Ticketing as a 

Service-alustamme SkedGon reittisuunnitteluun voimme tarjota asiakkaille yhden 

sovelluksen, jolla voi hoitaa sekä matkustamisen suunnittelun että kaikkien 

tarvittavien lippujen ja liikkumisvälineiden maksamisen, jopa tapahtumalippujen. 

Teknologiamme on suunniteltu mahdollistamaan hyvin monipuoliset lippupalvelut 

kaikenlaisille palveluntarjoajille. Tästä yhteistyöstä on hyötyä sekä molemmille 

yrityksille että asiakkaillemme – ja loppupelissä myös käyttäjille” sanoo PayiQ:n 

toimitusjohtaja Tuomo Parjanen. 

 

SkedGo tarjoaa personoitua reittisuunnittelua, yritysten liikkumispalveluita ja 

muuta Mobility as a Service -teknologiaa niin start-upeille kuin isoille yrityksille sekä 

viranomaisille. Kokenut kehittäjätiimimme luo räätälöityjä ratkaisuja, jotka perustuvat 

ainutlaatuiseen ohjelmointirajapintaamme. 
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Tulos: organisaatiot voivat nopeasti luoda oman multimodaalisen MaaS-tuotteensa, johon 
kuuluvat esimerkiksi parkki-, varaus- ja maksuominaisuudet, tapahtumat ja aikataulut, tai 
kokonaisvaltaisen yrityksen liikkumispalvelut kattavan ratkaisun.  

 
Lisätietoja: 
 
Claus von Hessberg 
CEO, Founder 
claus@skedgo.com  
 

   
 

Sandra Witzel 
Head of Marketing 
sandra@skedgo.com 
 

   
 
www.skedgo.com                                      Member of 
 

   
 
 
 

 

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 
 

 

 

mailto:claus@skedgo.com
mailto:sandra@skedgo.com
http://www.skedgo.com/
https://azure.microsoft.com/
mailto:tuomo.parjanen@payiq.net
mailto:tuomo.parjanen@payiq.net
http://www.payiq.net/
https://twitter.com/ClausVHessberg
https://www.linkedin.com/in/clausvonhessberg/
https://twitter.com/sandrawitzel
https://www.linkedin.com/in/sandrawitzel/
https://twitter.com/TripGo
https://www.linkedin.com/company/skedgo/
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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 76 
11528 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Timo Tuukkanen 
COO 
timo.tuukkanen@payiq.net 
Tel: +358 45 666 7715 
 

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 

 

mailto:info@iq-payments.ru
mailto:timo.tuukkanen@payiq.net
mailto:timo.tuukkanen@payiq.net
mailto:petri.tschurbanoff@payiq.net
mailto:kimmo.kytosaari@broadfolio.
https://payiq.net/fi-fi/mediacenter/
https://www.facebook.com/iqpayments
https://www.twitter.com/iqpayments
https://www.linkedin.com/company/iq-payments
https://www.youtube.com/channel/UCSsW5yOYrCh9laK0fRKKsVw

