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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 18.11.2019 – Turku 

PayiQ liikkumisen murrosta edistämässä 

PayiQ on julkaissut uuden tuotesulkupolven 

palkitusta Ticketing as a Service -alustastaan. 

Kehityksen painopisteitä ovat olleet laajempi 

valmius kansainvälisille markkinoille, 

yhteensopivuus alan uusiin standardeihin sekä 

integraatiot useisiin lippujen 

validointijärjestelmiin. PayiQ TaaS® Ticketing 

as a Service -alusta on älykkäille kaupungeille ja 

kansainväliselle Maas-partneriverkostolle 

suunnattu uuden sukupolven työkalu, jonka 

avulla käsitellä globaalia kuljetusalaa 

koettelevia muutoksia. 

 

Tänä syksynä astui kokonaan voimaan Euroopan Unionin PSD2-maksupalveludirektiivi. Sen 

oleellisimpia vaikutuksia on vaatimus ottaa käyttöön vahva asiakkaiden tunnistatuminen 

useimpien elektronisten maksujen kahdalla. PayiQ on kiinnittänyt tarkasti huomiota 

maksupalveludirektiivin vaatimuksiin ja sen vaikutuksiin mobiililiputukseen. Vaikka vahva 

tunnistautuminen ja direktiivin ehtojen noudattaminen ovat viime kädessä 

maksupalveluntarjoajan vastuulla, on PayiQ tehnyt oman osansa varmistaakseen, että TaaS-

alusta on PSD2 yhteensopiva. 

 

Tässä tuotejulkistuksessa on paljon asiakkaita hyödyttäviä uusia ominaisuuksia. Uusi 

Extension API mahdollistaa saumattoman integraation jo useiden maiden joukkoliikenteessä 

käytössä oleviin validointilaitteisiin. Työn alla on myös useita eri integraatioita PayiQ:n 

partneriverkoston jäsenien kanssa. Lisäksi ’in-app embedding’ -ominaisuus tekee 

mahdolliseksi sen, että PayiQ:n TaaS-alusta voidaan integroida saumattomasti mihin 

tahansa kolmannen osapuolen mobiili- tai nettisovellukseen.  

 

PayiQ on solminut kumppanuuden CyberSourcen, Visan täysin omistaman tytäryhtiön, 

kanssa. Yhtiöt tuottavat yhteistyössä täysin integroidun, luotettavan ja skaalautuvan 

älykkään lipunmyynnin alustan globaaleille markkinoille. Yhdessä uuden tuotejulkistuksen 

kanssa tämä kumppanuus takaa sen, että paikallisten maksupalveluntarjoajien kanssa ei 

tarvitse tehdä yksittäisiä integraatioita vaan käytössä on yksi maailmanlaajuinen 

maksupalveluntarjoaja.  

 

”Tuotekehityksemme on mennyt valtavasti eteenpäin tässä uudessa julkaisussa. Kehityksen 

painopisteenä on ollut kansainvälistymisemme, unohtamatta nopeasti kasvavan 

partneriverkostomme ja asiakkaidemme tarpeita” kertoo PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo 

Parjanen, ja jatkaa ”Sekä asiakkaiden, partnereiden että loppukäyttäjien toiveet on koottu 

tähän tuotejulkaisuun. Tämä on merkittävä etappi jatkuvassa pyrkimyksessämme tuottaa 

paras mahdollinen alustaratkaisu kaikille sidosryhmille.” 

 



  

  

 

 

 

2 

PayiQ kehittää palkittua käyttäjätilipohjaista PayiQ TaaS® Ticketing-as-a-Service alustaa. Se 

tarjoaa fiksuille kaupungeille, liikenneoperaattoreille ja tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden sekä 
myydä että validoida lippuja mobiililaitteilla. Lippuihin voi yhdistää monipuolisesti matkoja ja 
elämyksiä, kuten eri kulkuvälineitä, tapahtumia ja palveluja. Alusta myös kerää käytöstä ja 
liikkumisesta tietoa, jota palveluntarjoaja voi käyttää parantaakseen käyttökokemusta sekä prosessin 
tehokkuutta. PayiQ johtaa kehitystä kohti älykkäämpää ja käyttäjäystävällisempää liikennettä. 
 

Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista: 
 
Tuomo Parjanen 
CEO 
+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 

Mrs. Elena Baidakova 

Area Manager 
info@iq-payments.ru  
Tel: +7(495)663-8025 
 

PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 31 
11541 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Juha Ritala 
Sales Manager 
juha.ritala@payiq.net 
Tel: +358 400 819 027 
 

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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