Persbericht

Ogone levert mobiele betaaloplossing voor Thalys app
Dankzij de mobiele betaaltechnologie van Ogone kunnen meer dan 500.000
reizigers voortaan hun tickets kopen in een paar klikken via de mobiele
applicatie van Thalys, beschikbaar op smartphone.
Brussel, 29 april 2014 - Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING), wereldwijd leider op het
gebied van betaaloplossingen, deelt mee dat zijn filiaal Ogone (een toonaangevende
internationale aanbieder van online betaaloplossingen) klaar is met de implementatie van
interfaces voor mobiel betalen op de applicatie van Thalys, als aanvulling bij de online
betaalsite.
Dankzij deze toepassing, die gebaseerd is op de technologie en de beveiligde oplossingen
van Ogone, zullen reizigers hun ticket vanaf nu via smartphone kunnen betalen. De nieuwe
functie werd pas in december 2013 gelanceerd maar sloeg zeer snel aan bij de reizigers;
vandaag worden wekelijks tussen de 600 en 1.000 tickets op deze manier verkocht (dat is
meer dan 2% van het aantal verkochte tickets).
De mobiele applicatie van Thalys is compatibel met de meeste Android of iOS Smartphones
van de nieuwste generatie. Daarnaast verschaft zij de gebruiker alle nuttige gegevens voor
de organisatie en planning van zijn reizen (uurroosters, tijdschema’s in real time, enz.)
Dankzij de nieuwe betaalfunctie die Ogone nu aanbiedt, kunnen klanten van Thalys hun
tickets met enkele klikken reserveren en/of aankopen via hun Smartphone. Deze zijn
vervolgens op te vragen onder de rubriek ‘mijn tickets’, wat de ticketcontroles aan boord
aanzienlijk vergemakkelijkt.
‘Het gebruik van de Smartphone is fors gestegen bij het online winkelen, en ‘m-payment’ is
dan ook een cruciale stap in de strategie van de merken om hun conversie te optimaliseren.
Met de ontwikkeling van de betaaloplossing voor de Thalys-app bewijst Ogone dat het in
staat is om veilige mobiele betalingen aan te bieden via zijn platform. Zo ondersteunen wij
onze klanten en partners optimaal bij de ontwikkeling van hun digitale activiteiten en
verbeteren tegelijk de ervaring van de consument’, besluit Jurgen Verstraete, CEO van
Ogone.
Over Ogone
Ogone, een bedrijf van de Ingenico Group, is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van online
betaaloplossingen. Meer dan 50.000 bedrijven in meer dan 70 landen overal ter wereld gebruiken Ogone om
hun online en mobiele betalingen te beheren en uit te voeren, fraude te helpen voorkomen en hun activiteiten
nieuwe impulsen te geven. Ogone biedt oplossingen op maat die klanten helpen hun conversie en zo hun
omzet te verhogen, zowel nationaal als internationaal.
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