Persbericht

Ogone versterkt mobiele app van Belgische Spoorwegen
De NMBS werkt samen met Ogone aan een nieuwe versie van hun mobiele app voor iPhone.
Hiermee kunnen passagiers voortaan treinkaartjes betalen via hun iPhone
dankzij de geïntegreerde in-app payment library van Ogone.
Brussel, 30 juli 2013 – Ogone, een bedrijf van Ingenico, en een leidende internationale aanbieder
van betaaloplossingen, kondigde vandaag de lancering aan van een gloednieuwe app voor de
Belgische Spoorwegen (NMBS). Hiermee kunnen iPhone-gebruikers onderweg kaartjes kopen en in
alle veiligheid betalen dankzij de in-app payment library van Ogone, een gebruiksvriendelijk
software-onderdeel dat eenvoudig kan worden geïntegreerd in mobiele apps.
De NMBS gebruikt al een mobiele app die met behulp van GPS-technologie realtime reisinformatie
biedt en die al meer dan 685.000 keer gedownload werd. De reizigers van de NMBS kunnen nu
vanuit hun reisplanner-app kaartjes kopen voor de Belgische Spoorwegen en betalen met VISA of
MasterCard, zonder de pagina te hoeven verlaten. De app biedt reizigers ook de mogelijkheid om
na het eerste gebruik hun persoonlijke gegevens en betalingsgegevens op te slaan. De volgende
keer hoeven ze die dan niet meer in te voeren, behalve hun CVC-code (verificatiecode). Bovendien
kunnen ze betalen zonder een digipass, waardoor het kopen van een kaartje sneller en makkelijker
wordt. Net als bij de mobiele website ontvangt elke reiziger een sms op zijn of haar iPhone die als
kaartje dient.
‘Deze vruchtbare samenwerking zal het leven van de klanten van de Belgische Spoorwegen een
stuk eenvoudiger maken en zorgen voor nog meer mobiliteit, in elke zin van het woord,’ aldus Wies
Verstraete, Adj. Afdelingschef Systemen bij NMBS Mobility.
‘We zijn er bijzonder trots op dat we zo’n grote Belgische speler met onze in-app oplossing kunnen
helpen om te innoveren en kwalitatieve, veilige diensten te leveren,’ zegt Michaël van Gijseghem,
Country Manager België van Ogone.
Binnenkort wordt deze innovatieve functie van Ogone geïntegreerd in de Android-versie van de
NMBS-app. Tot dat moment kunnen alle reizigers die gebruik maken van mobiel internet, online
kaartjes kopen via m.nmbs.be.

Over Ogone
Ogone, dochterbedrijf van Ingenico, is een leidinggevende internationale leverancier van betaaldiensten. Wereldwijd
vertrouwen meer dan 42.000 bedrijven uit meer dan 70 landen op Ogone om hun online en mobiele betalingen te
beheren en te beveiligen. Ogone helpt fraude te voorkomen en omzet te stimuleren. Ogone’s schaalbare oplossingen
stellen winkeliers in staat hun checkout-conversie te verhogen en zowel binnenlandse als grensoverschrijdende
verkopen te bevorderen.
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