TISKOVÁ ZPRÁVA

V systému SEJF bylo zakoupeno již čtvrt milionu elektronických
jízdenek
Praha, 13. července 2015 – V systému SEJF, který využívají lidé v téměř 40 městech
po celé České republice, bylo k dnešnímu dni zakoupeno již 250 000 elektronických
jízdenek. Jubilejní jízdenku si přes systém SEJF koupil zákazník v Českých
Budějovicích. SEJF je systém elektronických peněz, který umožňuje nakupování,
placení, převody peněz nebo hlasování v soutěžích prostřednictvím mobilního telefonu.
Průměrná částka, kterou si uživatelé prostřednictvím systému SEJF dobíjí, je 250 korun.
SEJF používají lidé všech věkových kategorií většinou k nákupu jednorázových
jízdenek a časových kupónů v městské hromadné dopravě. Nejstaršímu uživateli je 69
let, nejmladšímu 15. SEJF je nejvíce rozšířený v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích
a v Brně.
„V Ústí nad Labem lze SEJF využít jak v dopravě pro nákup jednorázových jízdenek i časových
kuponů, tak také pro nákup parkovacího lístku a v rámci městských organizací pro vstupenky
na Vyhlídkovou věž, Bludiště a do Sportovního areálu na tenis. Dalším průkopníkem SEJFu je
Dopravní podnik města Brna, kde si uvědomili cenovou výhodnost systému a jízdenka v SEJFu
je nejlevnějším jízdním médiem, tedy levnější než papír či SMS. Také v Českých Budějovicích
funguje SEJF jak pro nákup jednorázových jízdenek, tak také pro pořízení časových kuponů.
Dopravní podnik navíc v rámci SEJFu nabízí cestujícím kompletní sortiment časových
kuponů,“ říká Pavel Zákravský, ředitel společnosti GLOBDATA, která systém SEJF provozuje.
SEJF je využíván jako unikátní platební nástroj, který díky technologii chytrých telefonů přináší
množství vylepšení a výhod nejen pro uživatele, ale i pro obchodníky. SEJF je napojený
na ticketingový systém společnosti, platby za jízdné, parkovné či další služby, kde je nutné
vystavení, distribuce a validace dokladu, se tak stávají pohodlnými, rychlými a přehlednými.
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. Aplikace
funguje na všech chytrých telefonech s operačním systémem Android nebo iOS. SEJF
podléhá registraci a dozoru ČNB.
SEJF funguje již v téměř 40 městech v České republice. Jízdenku prostřednictvím SEJFu je
možné zakoupit například v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Liberci nebo v Českých
Budějovicích.
Více informací na www.sejf.cz.
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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.

