Obchodní model a podpora
Nutné investice

Zákazník
Aktivuje si službu. Zadarmo.
Platí za použití služby cenu 1-2Kč za každou odeslanou SMS.
Vlastní účet u banky, který je spojený s telefonním číslem.
Dostane zabezpečující PIN(v případě vlastnictví i karty možno shodný s platební kartou).
Výhoda: sice na rozdíl od platby kartou platí za položku, ale nepotřebuje kartu za kterou taky
platí.(v případě rozšíření i k bankomatu nebude karta potřeba… zde ušetří oproti např. 6Kč za
výběr 4-5Kč…jelikož výběr bude brán jako platba kartou)

Prodejce
Uzavře smlouvu s bankou zajištující mu platební systém. Většinou již je(platby kartou)
Platí „desátky“ bance jako v případě platby kartou
Pokud již je napojen na platební systém provede upgrade firmware(pokud neprovede banka
vzdáleně)
Pokud ještě nemá platební terminál, nový již bude upgrade obsahovat.
Výhoda: nabídne více možností platby…povědomí u zákazníků

Banka(vlastník platebního systému)
Uzavře smlouvu s operátorem zajištující komunikaci. Tomu platí za služby.
Každá platba 2-3SMS. 1 SMS od terminálu(účtenka) a 1 SMS od uživatele(potvrzení) a 1 SMS od
uživatele(pokud je ve frontě)
Nabídne např. 5 plateb zdarma pro zvýšení atraktivity a přesvědčení k ústupu od karet.
Výhoda: vydá méně platebních karet a tím ušetří

Operátor
Uzavře smlouvu s bankou.
Zajišťuje komunikaci. Za ni mu platí banka. A klient. (SMSky)
Využívá k tomu mobilní síť (GSM, UMTS)
Výhoda: vydělá na platbách za SMS

Výpadky
V případě nefunkčnosti platebního terminálu platí stejná pravidla jako u platebních karet.
Prodejce využije jiné platební prostředky.
Operátor ručí za příchod SMSek a potvrzení.
Pokud zákazník potvrdí a toto nedojde k obchodníkovi, zkusí to ještě jednou a poté stornuje(buď
zákazník nebo pokladní) účtenku(zákazník zaplatí hotově), po příchodu po zaplacení nebo stornu
toto pozná SW platebního systému a vyhodnotí jako nadbytečnost.
Při ztrátě je služba pro dané číslo zablokována.

Finanční zhodnocení
Uživatel ušetří za vydání karty, poplatky ve výsledku vyjdou lépe(bankomat, volné platby) Karta
za 300Kč na rok = platba skoro každý den v roce.
Banka ušetří na výrobě a vydávání karet. Platí operátorovi, ale utratí méně než ušetří.(jako GSM B)
Operátor vydělá na SMSkách.
Výrobce platebních terminálů musí reagovat a upravit firmware(investice)

