
 

T I S K O V Á  Z P R Á V A  

Visa B2B Connect spuštěna celosvětově 
 
 
San Francisco / Praha, 11. června 2019 – Společnost Visa oznámila, že zahájí komerční provoz 
platformy Visa B2B Connect, což finančním institucím umožní globální zpracovávání firemních 
přeshraničních plateb vysokých částek1. Visa B2B Connect bude spuštěna na 30 obchodních trzích 
a dalších 90 trhů bude následovat na konci roku 2019. 

“Spuštění platformy Visa B2B Connect je důležitým milníkem, který urychlí vývoj toho, jakým způsobem 
se globální platby při zpracování pohybují,” řekl Kevin Phalen, senior viceprezident a vedoucí Visa 
Business Solutions. “Řešení umožňující přímé transakce mezi bankami nám pomáhá zlepšovat slabá 
místa v odvětví. S Visa B2B Connect jsou platby rychlejší a snadnější. Tím posilujeme konzistenci 
a transparentnost dat.” 

Visa B2B Connect umožňuje přímé transakce mezi původní bankou a bankou příjemce, a tak firmám 
šetří čas a nepříjemnosti spojené s přeshraničními transakcemi. Jedinečná digitální identita sítě 
převádí citlivé firemní informace jako jsou bankovní detaily a čísla účtů na tokeny. Informace jsou tak 
nahrazeny speciálním identifikátorem, který transakce po síti umožňuje. Digitální identita platformy 
Visa B2B Connect změní způsob předávání informací mezi firmami během přeshraničních 
transakcích.  

“Jako první účastník máme ze zahájení Visa B2B Connect velkou radost. Tento moderní způsob 
přeshraničních B2B plateb našim firemním klientům přináší přidanou hodnotu. Rychlost, bezpečnost 
a kontrola transakcí včetně nižšího rizika protistrany jsou jádrem úspěchu spolupráce s mezinárodními 
partnery,” řekl Alessandro Seralvo, ředitel Cornèrcard a výkonný viceprezident Cornèr Bank.  

Partneři, včetně společností Bottomline, FIS a IBM, jsou nedílnou součástí budoucího vývoje Visa B2B 
Connect. Společnosti Bottomline a FIS zpřístupní platformu Visa B2B Connect svým klientům v 
oblasti bankovnictví. Visa B2B Connect spolu s dalšími klíčovými aktivy společnosti Visa využívá 
open-sourcový aplikační rámec pro Hyperledger Fabric od společnosti Linux Foundation, a to ve 
spolupráci s IBM. Celý proces je tak zdokonalen natolik, že usnadňuje finanční transakce v rámci 
jedné oprávněné sítě. 

„Ze spolupráce se společností Visa jsme v Bottomline nadšeni. Díky tomu firmy získají snadnější přístup 
k inovativním řešením pro rychlejší realizaci přeshraničních plateb,“ řekl Rob Eberle, prezident 
a generální ředitel společnosti Bottomline. „To, že můžeme našim společným klientům z oblasti 
finančních institucí celosvětově zpřístupnit Visa B2B Connect, pomůže těmto bankám nadále nabízet 
rozdílné platební možnosti všem svým zákazníkům.“ 

                                                            
1 Dostupnost se liší podle země 



„Klíčovým principem globální strategie společnosti FIS je umožnit modernizaci finančním institucím 
napříč všemi platebními systémy. Těší nás, že jako jedni z prvních partnerů společnosti Visa můžeme 
našim společným klientům zpřístupnit Visa B2B Connect,“ řekl Raja Gopalakrishnan, mezinárodní 
vedoucí oddělení bankovnictví a plateb společnosti FIS. 

„Během přípravy Visa B2B Connect jsme propojili silné stránky světového lídra elektronických plateb 
se zkušenostmi firmy IBM v oblasti podpory technologie distribuovaných záznamů (DLT, distributed 
ledger technology). Jde tak o jedinečný příklad toho, jak lze s pomocí blockchain architektury změnit 
hodnotové řetězce B2B. Ta totiž usnadňuje bezpečnost a transparentnost transakcí na celém světě,“ 
řekla Marie Wiecková, generální ředitelka IBM Blockchain. 

„Díky Visa B2B Connect můžeme využívat současná aktiva společnosti Visa spolu s našimi odbornými 
znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů i platformy samotné. Tato 
aktiva pak propojíme s novými prvky technologie distribuovaných záznamů, abychom vyhověli 
zvláštním potřebám tohoto odvětví,“ řekl Sam Hamilton, senior viceprezident vývoje datových 
produktů společnosti Visa. „To tvoří základy pro službu s potenciálem měnit přeshraniční platby.“ 

Pro více informací o Visa B2B Connect prosím navštivte www.visa.com/visab2bconnect 
nebo kontaktuje Visa tým na VisaB2BConnect@visa.com.  

# # #  

O společnosti Visa 

Visa Inc. (NYSE: V) je světovou jedničkou v oblasti digitálních plateb. Naším posláním je propojit svět 
prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, podnikům 
a ekonomikám prosperovat. Naše vyspělá globální procesingová síť, VisaNet, umožňuje bezpečný 
a spolehlivý průběh plateb po celém světě a dokáže zpracovat více než 65 tisíc transakcí za sekundu. 
Soustavné zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu connected commerce 
a hnací silou v cestě za bezhotovostní budoucností pro každého a na jakémkoli místě. V době, kdy 
svět přechází z analogového systému na digitální, společnost Visa paralelně digitalizuje vlastní 
značku, produkty a procesingovou síť tak, aby formovala budoucnost placení v digitálním světě. Pro 
více informací navštivte o společnosti Visa, visa.com/blog a sledujte nás na @VisaNews.  
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