SMS JÍZDNÉ
SMS PLATBY – užitečný nástroj pro širokou veřejnost
SMS PLATBY je služba, která nabízí velmi široké využití v řadě
oblastí. Základem služby je platba prostřednictvím SMS za
produkt/službu ve spolupráci se všemi mobilními operátory.
Příkladem takovéto platby je SMS PARKOVNÉ nebo SMS
JÍZDNÉ.

SMS JÍZDNÉ
Služba SMS JÍZDNÉ umožňuje přepravní společnosti nabídnout
cestujícím alternativní možnost, jak jednoduchým a rychlým
způsobem zaplatit za přepravu. SMS JÍZDNÉ je jedním z
příkladů služeb dynamicky se vyvíjející oblasti SMS plateb,
které nabízejí firmám velmi účinný platební nástroj a
zákazníkům jednoduchý a bezpečný způsob, jak zaplatit za
produkty/služby.

KLÍČOVÉ BENEFITY

Časová nezávislost – elektronickou jízdenku je možno zakoupit kdykoli a
kdekoli - není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky
SMS JÍZDNÉ může být použito pro jakýkoliv typ a způsob přepravy - jízdné
přestupní, zlevněné např. pro důchodce, pro konkrétní časové období, pro
dané území apod.
Daňový doklad on-line na internetu a přehled zaplaceného SMS JÍZDNÉHO
na internetu

Úspora nákladů na infrastrukturu sloužící k prodeji klasických jízdenek
Benefit pro zákazníky přepravní společnosti – spokojenost cestujících
Jednoduché ověření pravosti a platnosti vydaných jízdenek přepravní
kontrolou
Flexibilní řešení v případě změny cen, struktury poplatků za SMS JÍZDNÉ
(změna může být provedena během velmi krátkého časového úseku)
Přehledné denní statistiky o prodeji a přepravních kontrolách, daňové
doklady on-line na internetu
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SMS JÍZDNÉ
JAK TO FUNGUJE V PRAXI
Cestující objedná zakoupení jízdenky odesláním SMS na speciální číslo. Na jeho mobilní zařízení mu bude
doručena SMS elektronická jízdenka a s přijatou SMS jízdenkou vstupuje do přepravního prostoru. Platba SMS
JÍZDNÉHO probíhá následujícím způsobem:

Kontrola, zda bylo jízdné zaplaceno, probíhá zadáním ověřovacího kódu do speciální aplikace, kterou má
k dispozici revizor přepravní společnosti.
Další možností jak objednat SMS jízdenku je použití unikátní patentově chráněné funkce PROZVONĚNÍ
speciálního telefonního čísla.
Platby SMS JÍZDNÉHO lze řešit i PŘEDPLACENÝM ÚČTEM (MMP), který MATERNA Communications a.s.
také nabízí jako další možnost úhrady poplatků za služby daného provozovatele.

Informace o provedené platbě a
daňový doklad pro tisk nalezne
zákazník na webových stránkách
přepravní společnosti např. MHD
města. Tato služba je nepřetržitá, 24
hodin denně, a k danému telefonnímu
číslu
poskytuje
i
archív
všech
daňových
dokladů
resp.
archív
zaplacených
služeb
z daného
telefonního čísla.
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