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OBCHODNÍ MODEL A PODPORA
Obchodní model je podobný současným platbám přes SMS – operátorovi připadne podíl z částky inkasované od
zákazníka, o tento podíl se tedy snižuje obchodníkova marže. Zákazník kromě zaplacené částky neplatí nic navíc –
SMS operátorovi nejsou zpoplatněné.
Jako cenu navrhuji progresivně se zmenšující procento z placené částky.
Tento produkt bude nabízen obchodníkům, kteří tak získají rychlý platební nástroj pro drobné platby v různých
kanálech (internet/automatický prodej/pouliční prodej). Díky celkové rychlosti zaplacení (pro zákazníka) je vhodný i
pro časté nákupy typu jízdného v MHD, rychlost a neobvyklost způsobu zaplacení by mohla být lákadlem pro
cílovou skupinu mladých lidí, a impulzivní nákupy.
Zaplacenou částku bude hradit zákazník ze svého kreditu (v případě předplacených karet), případně mu bude
přičtena k jeho paušálu (pro zákazníky s paušálem).

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA
Operátor se zde stává prostředníkem mezi klientem a obchodníkem, operátorova faktura je tedy místem kde by se
měly objevit informace o nákupu, včetně sazby DPH. Operátor se dozví sazbu daně od obchodníka, může ji tedy
zahrnout do své faktury, kde potom zákazník uvidí následující položky:
Vyúčtování
Telekomunikační služby
Platby třetím stranám s DPH 5%
Platby třetím stranám s DPH 19%

Cena bez daně
283,00 Kč
150,00 Kč
28,20 Kč

Cena s daní
336,80 Kč
157,50 Kč
33,60 Kč

Pokud by toto řešení nevyhovovalo (například z důvodů reklamace takto zakoupeného zboží, či zařazení do
účetnictví), mohl by operátor do výpisu plateb přidat rovnou celé faktury:
Faktury
Wifi 300 minut
Easy Internet s.r.o., Borová 37, 185 00
IČO: 123456789 DIČ:987654321
…

Sazba DPH
19%

Cena bez daně
100,00 Kč

Cena s daní
119,00 Kč

ZAVEDENÍ SLUŽBY
Pro zavedení služby se rozhodne zákazník sám, na jeho přání mu může být aktivována na stránkách operátora, na
pobočce, či na infolince, na telefon mu pak dorazí odkaz na stránky služby a stáhnutí klienta.
Operátor bude službu propagovat (je to v jeho zájmu), o další a lépe mířenou vlnu propagace se postarají
obchodníci, v jejichž zájmu bude, aby zákazník věděl, jak zaplatit. Bylo by vhodné vytvořit stránku, která přehledně
vysvětlí fungování služby a nabídne návody pro aktivaci služby a instalaci aplikace na podporované telefony, na
kterou budou moci obchodníci odkazovat.
Pro rychlé zavedení do praxe bude třeba propagovat telefony, které jsou schopné provozovat službu, a šířit aplikaci
pro zaplacení s co nejmenšími překážkami – formou stáhnutí zdarma či nainstalování na prodejnách.
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RIZIKOVÉ SITUACE
Ztráta mobilního telefonu – pokud se jedná o telefon s klientem, ztráta/krádež telefonu zákazníka neohrozí, bez
PINu je totiž služba nepoužitelná. Rizikem je archiv odeslaných SMS, aplikace musí být schopna smazat své SMS,
v opačném případě hrozí možnost odcizení PINu.
Zákazník musí mít možnost rychle zablokovat používání svého PINu, nejlépe zavoláním na linku podpory a
prokázáním totožnosti, či třeba odesláním SMS s předem dohodnutým kódem z libovolného jiného čísla.
Jinou možnou ochranou je nastavení denního limitu hodnoty plateb (dle přání zákazníka), při zneužití PINu je pak
zákazníkova ztráta nejvýše výše limitu, což bude v porovnání s hodnotou odcizeného telefonu menší částka.

UKONČENÍ SLUŽBY
O ukončení služby se opět rozhodne zákazník a dá operátorovi vědět zavoláním na infolinku, či zrušením služby na
infolince.
Obchodník rozváže smlouvu s operátorem, operátor pak přestane akceptovat platby pro daného obchodníka a
nebude mu generovat obrazové kódy.
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