
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Společnost GLOBDATA bude v Ústí nad Labem zajišťovat nákup 
SMS jízdenek a jízdenek zakoupených v systému SEJF  

Praha, 8. července 2015 – Společnost GLOBDATA obhájila po roce svoji pozici v Ústí 

nad Labem a i nadále bude pro město zajišťovat nákup elektronických jízdenek (SMS 

jízdenky a jízdenky zakoupené v aplikaci SEJF). Ve výběrovém řízení nabídla 

v konkurenci dvou firem nejlepší poměr ceny a výkonu. Nová smlouva je podepsána 

na dva roky.  

 

„Se společností GLOBDATA spolupracujeme již od roku 2008. Naše dosavadní vzájemná 

spolupráce probíhala bez problémů. Navíc služby, které pro nás společnost zajišťuje, jsou 

moderní, spolehlivé a levné a u cestující veřejnosti oblíbené. Proto jsme se rozhodli 

ve spolupráci pokračovat i nadále,“ říká František Chlada, vedoucí zákaznického 

a informačního centra Dopravního podniku města Ústí nad Labem. 

 

„Jsme potěšeni, že nám vedení dopravního podniku dalo opět důvěru. Je důležité zmínit, že 

Ústí nad Labem je v rámci celé České republiky ve využívání moderních technologií velmi 

progresivní. Například náš systém SEJF zde mohou jeho uživatelé využít nejen v dopravě 

pro nákup jednorázových jízdenek nebo časových kuponů, ale také pro nákup parkovacího 

lístku a v rámci městských organizací také pro koupi vstupenky na Vyhlídkovou věž, Bludiště 

a do Sportovního areálu na tenis,“ říká Pavel Zákravský, ředitel společnosti GLOBDATA.   

 

Služba elektronické JÍZDENKY zajišťuje pohodlný a rychlý způsob úhrady jízdného v městské, 

regionální či dálkové dopravě prostřednictvím mobilního telefonu. Služba přináší cestujícím 

další možnost úhrady jízdného prostřednictvím mobilního telefonu kdykoliv a kdekoliv. 

Dopravcům přináší možnost zefektivnit výběr a kontrolu jízdného. GLOBDATA nabízí v rámci 

služby elektronická jízdenka komplexní systém – od nákupu a doručení elektronické jízdenky 

na mobilní telefon až po odbavení elektronické jízdenky pomocí kontrolních zařízení. 

 

SEJF je systém elektronických peněz pro mobilní telefony, který umožňuje nakupování, 

placení, převody peněz nebo hlasování v soutěžích prostřednictvím mobilního telefonu. 

Uživatel nemusí hledat mince do různých automatů nebo posílat složité kódy SMSkou, vše je 

možné udělat snadno pomocí 3-4 kliknutí na displeji telefonu. SEJF nabízí pohodlné ovládání 

pro uživatele chytrých telefonů, kteří jsou běžně zvyklí používat různé mobilní aplikace.  

 

SEJF je alternativa k tradičním možnostem nákupu jízdného včetně SMS jízdenky, využívá 

také stejného systému ověřování jízdenky při kontrole. SEJF mohou využívat také cestující, 

kteří mají blokovanou službu Premium SMS. Aplikace funguje na všech chytrých telefonech 

s operačním systémem Android nebo iOS. SEJF podléhá registraci a dozoru ČNB. V současné 

době využívají systém SEJF cestující v téměř 40 městech z celé České republiky – například 

v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Liberci nebo Českých Budějovicích. 
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Více informací na www.globdata.cz.  

 

 

Kontakt: 

Kamil Chalupa 

media@globdata.cz 

602 865 834 

 

GLOBDATA a.s.  

Společnost GLOBDATA a.s., vznikla v roce 1997. Během několika let se rozrostla na silnou stabilní 

společnost, která svým zaměřením zasahuje širokou škálu činností. V současné době společnosti patří 

výhradní postavení mezi poskytovateli služeb Premium SMS a hlasových služeb (ATX / IVR). Hlavním 

předmětem činnosti je poskytování služeb elektronického platebního styku s využitím mobilního 

zařízení. V této oblasti patří mezi leadery českého trhu, přičemž zaujímá výhradní postavení v 

poskytování služeb pro provozovatele hromadné dopravy a municipálních služeb v České republice. V 

rámci portfolia svých služeb nabízí klientům zajištění SMS soutěží, hromadného rozesílání prémiových 

i neprémiových SMS, m-platbu či služby ICT – od analýzy až ke konečnému návrhu řešení a 

implementaci. 

 

  

 

http://www.globdata.cz/

