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MasterCard a Cubic Transportation Systems pomáhají 

k efektivnímu rozvoji měst 

Společnost MasterCard ve spolupráci s Cubic Transportation Systems představila 
novou platformu zaměřenou na efektivní rozvoj městské infrastruktury. 
Platforma Urbanomics Mobility Project je nástrojem, který má za cíl usnadnit 
vedením měst, urbanistům a komerčním developerům lépe porozumět pohybu 
lidí ve městě a jejich zvyklostem ve vztahu ke zlepšení kvality života. 

Efektivní rozvoj městské infrastruktury je v současnosti velmi diskutovaným 
tématem, například uplynulý týden se jím zabývala konference Smart Cities 
Week ve Washingtonu. Projekt aplikuje nejnovější analytické údaje a 
nejmodernější vizuální technologie obou společností. MasterCard využívá data 
z více než 43 miliard platebních transakcí, Cubic Transportation Systems čerpá 
data z transakcí ve veřejné dopravě.  

„Jedná se o iniciativu dvou společností, které kombinují jedinečné znalosti trhu a 
zdroje informací k vytvoření nové platformy pro plánování moderních a chytrých 
měst. Získaná data pomohou k rozvoji měst, jejich ekonomiky a zlepší jejich 
obslužnost,“ řekl Dan Collins, generální ředitel divize Cubic´s Urban 
Insights. 

„Základním krokem pro rozvoj moderních a chytrých měst je vyšší využití 
dostupných údajů z nejrůznějších zdrojů s cílem pomoci urbanistům a vedením 
měst k efektivnímu rozhodování,“ uvedl Hany Fam, výkonný viceprezident 
Enterprise Partnership, MasterCard, „tímto projektem přispějeme k 
zatraktivnění městského prostředí.“ 

„Z důvodu nedostatku spolehlivých údajů bylo město jako investor v konkurenční 
nevýhodě, jelikož jsme nedokázali kvantifikovat tržní potenciál městských 
čtvrtí,“ řekl Shyam Kannan, profesor městského plánování Univerzity 
Georgetown a generální ředitel Washingtonského metropolitního úřadu 
pro oblastní tranzit, „platforma Urbanomics Mobility Project slibuje skutečné 
vyčíslení tržního potenciálu města. Investorům pak poskytne jedinečný plán 
investičních strategií městských čtvrtí a města jako celku.“ 

Projekt Urbanomics Mobility Project se zaměří na tranzitní dopravu, urbanizmus, 
veřejné služby, městskou a krajskou samosprávu, developery a další komerční 
podniky, které se podílejí na rozvoj městských lokalit. 
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O společnosti MasterCard  
 

MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v inteligentních, pohodlných 
a bezpečných platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje 
spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích 
celého světa. Produkty a řešení společnosti MasterCard ještě více usnadňují, zabezpečují 
a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování, cestování, podnikání 
a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi 
na Beyond the Transaction Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau. 
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