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Mobiilivarmenteen avoin liiketoimintamalli
Kolme suurinta operaattoria ovat sopineet avoimesta liiketoimintamallista
Kuluttajat

Palveluntarjoajat
Tunnista, allekirjoita,
maksa

• Tee palvelusopimus oman
operaattorisi kanssa
• Tarjoa palveluja kaikkien
operaattorien asiakkaille
• Potentiaali 4 miljoonaa
kuluttajaa, mukaan lukien
yritysliittymien käyttäjät

• Hanki mobiilivarmenne
omalta operaattoriltasi
• Käytä palveluja kaikissa
kanavissa

Sisällöntuottajat
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Mobiilivarmenne maksamisessa
Lisäturvaa ja joustavuutta maksuprosessiin mobiilikanavassa, case ePygg
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Riskienhallinta
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Maksuväline
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Mobiilivarmenne - ominaisuudet
Turvallisempaa ja helpompaa maksamista

• Maksun vahvistaminen sähköisellä allekirjoituksella
– Liitettävissä
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• Parempi käytettävyys palvelukanavasta riippumatta
– Maksutapahtuman vahvistaminen aina helposti mobiilikanavassa

• Käyttökokemus aina sama
– Palvelu-, operaattori- ja maksuvälineneutraali

• Maksun lisäksi asiakkaan profiilitieto
– Asiakkuuden
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• Maksun prosessointi ja vahvistaminen erillään
– Kansainväliset ratkaisut mahdollisia jo nyt
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Mobiilivarmenne yhdistää maksuvälineet
Mobiilivarmenne yhdistelmä vanhaa ja uutta

Verkkomaksu

Luottokortit
L ottokortit

Mobiilivarmenne
Laskutus

Mikromaksut

5

e-kukkarot

Sähköinen raha
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Mobiilivarmenne yhdistää prosessit
prosessinäkökulma

Uuden asiakkaan tunnistaminen

Mobiilivarmenteella
Käyttäjä:

Asiakastietojen kerääminen

• Antaa puhelinnumeron
• Hyväksyy kerran

Asiakkuuden hyväksyminen
allekirjoituksella

Yhdellä tapahtumalla:

Maksaminen
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• Tunnistetaan asiakas
• Kerätään asiakastiedot
• Maksetaan
• Allekirjoitetaan sähköisesti

Mobiilivarmenteella lisäarvoa
Hyödyt - käyttöesimerkkejä

• Myynnin kasvattaminen ostokynnystä madaltamalla
– Case:
C
M
Merkitse
kit rahastoja
h t j

• Kustannusten pienentäminen prosessitehokkuuden kautta
– Case: Perusta pankkiasiakkuus

• Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen paremman käytettävyyden
kautta
– Case: Tunnistautuminen ja vahvistaminen mobiilikanavassa

• Lisää liikevaihtoa uusista palveluista
– Case: Matkavakuutus lentokentän portilla
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Mobiilivarmenne
Liikkeelle lähdettiin 2010
Lanseeraus 2010 - Käytön leviäminen 2011 - 2012
Mobiilivarmenne

Varmenneasiakkaita

Pankit

Lisää varmenneasiakkaita

1.
2.
3.
4.
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Uusia palveluntarjoajia
integraattorit

Lanseeraus ja pilotit (2010)
Varmenteen rekisteröinti kuluttajille (2011)
Tottumuksen luominen tutuilla palveluilla (2011-2012)
Uudet lisäarvopalvelut
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