Az én városom
Városkártya
A városkártyával a helyi lakosok csak nekik szóló kedvezményeket tudnak igénybe venni, szolgáltatásokat
tudnak használni (pl. ingyenesen tudnak parkolni), vagy akár jogosultságot tudnak bizonyítani.

Zsebre vágható és kézzelfogható előnyök, korszerű és
szolgáltató város.

Elégedett lakosság
A kártya segítségével a polgárok minden nap megélhetik, hogy jó és megéri a városhoz tartozni: a kártyával
kedvezmények járnak, egyszerűbb az intézményi belépés, jegyvásárlás végezhető, vagy akár ingyenes parkolás is biztosítható.

Vásárlókedv növelése
Hozzájárul a helyben elköltött pénzösszeg növeléséhez. Mivel a kártya pontgyűjtésre és kedvezmények érvényesítésére is használható, így a helyi gazdasági aktivitást észrevehetően élénkíti.

Trendi arculat
A kártya bevezetése ügyfélközpontú, trendi, szolgáltatói arculatot kölcsönöz a városnak.

A városhoz tartozás előnyei egyetlen kártyába rejtve.

Városra szabható felület

Szociális kártyaként is

A városkártya felülete szabadon alakítható, a város
által kívánt ábrával, felülettel látható el.

A városkártya akár szociális kártyaként is funkcionálhat. A rászorulók a juttatásaikat, kedvezményeiket
erre a kártyára kaphatják.

Többféle műszaki kivitel
Választási lehetőség csak olvasható, avagy írható
csipkártyák bevezetése között.

Azonosítási funkció

NFC-kompatibilitás

A kártya nyitott a PKI elektronikus közigazgatási
szolgáltatások igénybevételére (elektronikus aláírási
funkcióval ruházható fel).

Az NFC-képes telefonok segítségével meghatározott
adatokat lehet kiolvasni a kártyáról. Ezáltal az egyes
jogosultságok (pl. bérlet érvényessége) könnyen igazolhatóvá válnak.

Használat E-jegyként

Kompatibilitás egyéb kártyákkal

A városkártya használható elektronikus buszjegyként
és bérletként is, amennyiben a városban az e-jegyeket korábban bevezették.

A városkártya harmadik fél által kibocsátott kártyákkal is képes együttműködni (pl. NEK, PayPass bankkártyák, diákigazolvány)

Használat parkolási kártyaként

Adattárolási lehetősége

A helyi lakosok a városkártya segítségével igazolhatják parkolási kedvezményeiket is.

A kártya akár dokumentumok, képek korlátozott tárolására is alkalmas.

Belépőkártya-funkció

Bővíthető felhasználási területek

Megfelelő kártyaolvasók telepítését követően a kártya
alkalmassá válik az intézményi belépése engedélyezésére is.

A kártya funkciói bármikor bővíthetők, további alkalmazási területek hozzáadhatók.

Kedvezménykártya, pontgyűjtés
A városkártya egyik legnagyobb lehetősége az üzleti
kedvezményekre történő igénybevétel, vagy a pontgyűjtő kártyaként való használat.

Robosztus háttérrendszer
Az alkalmazott háttérrendszer önálló csalásmenedzsment, alkalmazásmenedzsment, ügyfélszolgálati- és eszközmenedzsment, valamint hitelesítési.
modulokból áll.
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