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Megoldások a
vásárlói hűségért
kártyán és mobilon
A vásárlókör bővítése és a vevők megtartása egyre nehezebb
feladatot jelent egy kereskedelmi cég számára. A vásárlói
szokások az internet segítségével gyorsan változnak, így a
hosszú távon is stabil vásárlói közösség kialakítása, az érzelmi
kötődés erősítése a lojalitás tudatos építésével érhető el. Ennek érdekében az ANY Biztonsági Nyomda a kontaktusnélküli
megoldások és a mobilalkalmazások kombinálásával a következő szolgáltatásokat nyújtja a kereskedelmi cégek számára:
• törzsvásárlói vásárlóalkalmazások és kiegészítő szolgáltatások
papíron, plasztikon és mobilon,
• készpénzfizetési pont helyek kialakítása számlák befizetéséhez.

tesztelésre kerültek a TSM szolgáltatással megszemélyesített
közlekedési és különféle beléptetési alkalmazások is. A több
ezer felhasználó által működtetett NFC pilotban a Nyomda
TSM szolgáltatása eredményesen vizsgázott nemcsak a távoli
megszemélyesítéssel, hanem a projekt során nyújtott életciklus management-szolgáltatással is.
Az ANY Biztonsági Nyomda nemzetközileg is auditált minősítései és tapasztalata a fizetéshez és az azonosításhoz használt
szinte valamennyi terméket képes szállítani papíron, plasztikon és mobilon egyaránt.

Törzsvásárlói alkalmazások kártyán
és mobilon
A fizetés során nagy népszerűségnek örvendenek a lojalitáskártyák, amelyek különböző kedvezményekkel jutalmazzák a
hűséges vevőket. Azzal, hogy lehetőség nyílik bankkártyákba

A Társaság 1998 óta foglalkozik műanyagkártya-gyártással és
-megszemélyesítéssel. A régió egyik vezető kártyagyártójaként, több mint 500 millió műanyag kártya gyártási tapasztalatával állítja elő szinte valamennyi magyarországi okmányt
és számos pénzintézet bankkártyáját. A Társaság a nemzetközi trendeknek megfelelően a MasterCard Mobile Provisioning
által minősített TSM (Trusted Service Manager) szolgáltatásának segítségével NFC-képes mobiltelefonokba biztonságosan
tud eljuttatni a mobil pénztárcában tárolható PayPass bankkártya mellett számos egyéb értékkel bíró mobil vouchert és
utalványt is. A Társaság TSM szolgáltatását a nemzeti MobilTárca pilotban közel egy éve teszteli a magyarországi három
mobilszolgáltató (Telekom, Vodafone, Telenor) mellett a legnagyobb hazai bank, az OTP, és az egyik legtöbb ügyféllel rendelkező lojalitásrendszer, a Supershop. A Mobiltárca pilotban
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több alkalmazás elhelyezésére, a Társaság készen áll olyan
bankkártyák kiadására, amelyeken már előre telepített kereskedelmi alkalmazások is vannak. Az alkalmazások cseréje és
kiegészítése a mobil pénztárca esetében gyorsabban és kön�nyebben történik. Az ügyfélnek nem kell azt a bankfiókban
vagy kijelölt ATM-nél végeznie, egyszerűen az utcán – különböző promóciók hatására – könnyen cserélhetővé válnak a
mobiltárcába telepített alkalmazások, elektronikus voucherek, ajándékkártyák. Az ANY Biztonsági Nyomda SP-TSM
(Service Provider Trusted Management) szolgáltatása révén
valamennyi magyarországi ügyfél számára lehetővé teszi a
lojalitásalkalmazások NFC-képes mobiltelefonba töltését, mivel a MobilTárca pilotban tesztelte és kiépítette a szükséges
biztonsági csatornákat a három magyar mobilszolgáltató felé.

A nagy ütemben fejlődő technológia lehetőségeit felhasználva, a kreatív kártyamegoldások teljes skáláját kínálja a Társaság Partnerei részére. A Társaság képes:
• fényes vagy matt felületű,
• speciális – arany vagy ezüst festékkel nyomtatott,
• különleges kinézetű és tapintású,
• áttetsző,
• öntapadós,
• legkülönfélébb biztonsági elemekkel ellátott kártyák
gyártására, és
• azok standard illetve egyedi formákra
stancolására – kulcskártyák készítésére.

Az innovatív kártyatestek készítésén túl a Nyomda tapasztalattal rendelkezik kontaktus nélküli kártyák gyártásában és
megszemélyesítésében. Továbbá a chiptechnológiát alkalmazó lojalitási programok tervezésében és kivitelezésében,
valamint komplex postázási szolgáltatások területén – megszemélyesített levelek gyártásában. A Nyomda felkészült a
szabványos NFC kártya gyártására, vizuális és elektronikus
megszemélyesítésére, chipkódolására, a rajta futtatandó alkalmazások fejlesztésére, valamint a teljes NFC alapú rendszer
tervezésére és kivitelezésére.

Kreatív kártyák
• Minikártya – kicsi, praktikus, kulcscsomóra akasztható. A vásárló részére megkönnyítheti a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A lojalitási rendszer használójához a család többi tagja
is csatlakozhat a társkártyával.
• Ajándékkártya, amely különböző összegekkel feltölthető, a
megfelelő alkalomhoz illő grafikával készülhet – születésnap,
karácsony, húsvét –, a kassza mellől egyszerűen leemelhető.
• Mobilalkalmazások fejlesztése, TSM szolgáltatás segítségével értékkel bíró utalványok, voucherek adaptálása, letöltése
meglévő alkalmazásba.
• Nyomtatott és mobil kuponok gyártása és megszemélyesítése; nagy tömegű, színes megszemélyesítéssel készülő direct
mail kiadványok, transzpromo készítése.

Megszemélyesített nyomtatványok –
direct mail
Az ANY Biztonsági Nyomda a nyomtatástól kezdve – akár a
színes megszemélyesítésen és borítékoláson át a postára
adásig – teljes körű levelezési szolgáltatást nyújt. A Társaság készen áll nemcsak a napi megszemélyesítésre, hanem
a naponta előforduló kézbesíthetetlen levelek kezelésére is.
A folyamatos technológiai fejlesztések lehetővé teszik a Társaság számára, hogy kedvező feltételekkel, rugalmassággal
biztosítsa a több színnel nyomtatott és egy- vagy kísérőszínes
megszemélyesített számlaegyenlegek, értesítők, valamint a
kártyák kiküldésének teljes kivitelezését.
Jelenleg a több nagyteljesítményű digitális nyomdagép megszemélyesítési kapacitása eléri a napi 3 millió darab A/4-es
oldalt, a borítékolókapacitás meghaladja a napi 700 ezer darabot.
A Társaság törzsvásárlói rendszerekhez nyújtott szolgáltatása
teljes körű:
• adatfelvételezési ívek nyomtatása,
• elektronikus adatfelvétel és adatfeldolgozás
• kártyagyártás és direct mail nyomtatás
• virtuális alapú, mobiltelefonra optimalizált kártyák, utalványok
A Nyomda képes a teljes törzsvásárlói program kidolgozására,
vagy modulszerűen, egy-egy termék biztonságos legyártására is.
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