
      

 

NFC	  MicroSD	  platobná	  karta	  vyvinutá	  na	  Slovensku	  má	  certifikát	  MasterCard®	  
	  	  
Logomotion,	  Bratislava	  –	  11	  augusta	  2014	  –	  Chcete	  ponúkať	  mobilné	  finančné	  služby	  bezpečne	  a	  
osloviť	  okamžite	  70%	  súčasných	  mobilných	  užívateľov	  ?	  NFC	  MicroSD	  platobná	  a	  pamäťová	  karta	  
vyvinutá	  spoločnosťou	  Logomotion	  na	  Slovensku	  a	  v	  Čechách	  (LGM	  Card)	  vám	  to	  plne	  umožní.	  	  LGM	  
Card	  v	  júli	  2014	  získala	  osvedčenie	  spoločnosti	  MasterCard®	  ako	  certifikovaný	  Mobile	  MasterCard®	  
PayPass™	  platobný	  produkt.	  

 
LGM	  Card	  obsahuje	  bezpečný	  čip,	  ktorý	  je	  globálne	  akceptovaným	  štandardom	  pre	  poskytnutie	  
najvyššej	  bezpečnosti	  pre	  ukladanie	  dát	  a	  hardwarové	  kryptovanie.	  	  

Okrem	  toho	  má	  LGM	  Card	  tri	  vlastnosti,	  ktoré	  ju	  odlišujú	  od	  obdobných	  produktov	  –	  unikátne	  
výkonná	  -‐	  patentovaná	  anténa,	  dva	  zabudované	  bezpečné	  čipy	  a	  ISO7816	  kontakty	  vyvedené	  na	  jej	  
povrchu.	  Tieto	  tri	  vlastnosti	  umožnia	  vašim	  projektom	  mobilných	  platieb	  a	  služieb:	  

- okamžite	  adresovať	  obrovskú	  bázu	  potenciálnych	  klientov	  (minimálne	  70%	  telefónov	  na	  trhu	  
má	  MicroSD	  slot)	  a	  umožniť	  im	  platby	  mobilom	  na	  všetkých	  štandardných	  bezkontaktných	  
POS	  termináloch	  a	  na	  internete;	  

- posilniť	  bezpečnosť	  existujúcich	  mobile	  banking	  služieb	  a	  zvýšiť	  výnosy	  využitím	  LGM	  Card	  v	  
rôznych	  obchodných	  modeloch.	  Priestor	  druhého	  bezpečného	  čipu	  je	  možné	  prenajať	  
dopravným	  spoločnostiam,	  vládnym	  projektom,	  prípadne	  aj	  mobilným	  a	  alternatívnym	  
poskytovateľom.	  Hardwarovo	  silná	  bezpečnosť	  je	  najmä	  vhodná	  na	  umiestnenie	  tokenov,	  
generovanie	  jednorazových	  hesiel	  (OTP)	  ale	  aj	  pre	  obojstrannú	  autentifikáciu	  pri	  prístupe	  do	  
cloudov	  a	  k	  serverom,	  vrátane	  tých,	  ktoré	  poskytujú	  HCE	  služby;	  

- využiť	  súčasné	  infraštruktúry	  pre	  kontaktnú	  personalizáciu	  a	  distribúciu	  kariet	  tým,	  že	  LGM	  
Card	  môže	  byť	  vložená	  do	  plastového	  nosiča	  štandardných	  rozmerov	  ID-‐1.	  

	  

LGM	  Card	  je	  teraz	  použiteľná	  pre	  komerčné	  projekty.	  Logomotion	  hľadá	  partnerov.	  	  	   

 
O	  spoločnosti 
Logomotion	  bola	  založená	  v	  roku	  1994.	  Centrála	  sa	  nachádza	  v	  Piešťanoch,	  Slovenská	  republika,	  
pobočky	  má	  v	  Prahe	  a	  Bratislave.	  Tím	  Logomotion	  tvoria	  skúsení	  technici,	  ktorí	  spolupracujú	  
s	  externými	  partnermi	  –	  poprednými	  spoločnosťami	  finančného	  priemyslu	  a	  vývojovými	  
laboratóriami	  na	  univerzitách.	  Logomotion	  je	  členom	  priemyselných	  a	  odvetvových	  organizácií	  ako	  
SD	  Association	  a	  Združenia	  pre	  bankové	  karty.	  Logomotion	  má	  svoje	  unikátne	  riešenia	  chránené	  
radom	  patentov	  na	  celom	  svete.	  

	  
 


