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Mobilná technológia je dobrá, ak je aj 

pohodlná, nielen užitočná 
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Pokúste sa dnes 

Identifikovať na diaľku 

call centrum 

vpn 

PIN, kalkulačka, kód 
Heslo, osobné údaje 
Caller ID, heslo 

Meno1, Heslo1 
Meno2, Heslo2 
Meno1, Heslo3 
Meno1, Heslo4 

web 

Meno3, Heslo2, SMS kód 
Meno3, Heslo2, token 
Meno3, heslo4, EP 

DNES 
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Pokúste sa dnes 

zaplatiť na diaľku 

ib 
Telefón, kredit 
Blokované pre firemné mobily 

sms 

Meno2, Heslo4 

KlientID, Heslo5, Grid 
KlientID, Heslo5, Karta, Kalkulačka, PIN 
KlientID, Heslo4, SMS kód 

paypal 

DNES 

kartou 
Prepisovanie čísla 
a údajov 
Bezpečnosť 
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Pokúste sa dnes 

podpísať na diaľku 

USB 

Smart  
karta 

Pomalé 
Notár 
Nepohodlné 
Poštovné 

Ďalšie jednoúčelové zariadenie 
Inštalácia SW 
Iba na počítači 
Vysoká cena 

rukou 

DNES 

Ďalšia vec pre jeden účel 
Čítačka 
Inštalácia SW a HW 
Iba na počítači 
Vysoká cena 
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Pokúste sa dnes 

doručiť na diaľku 

emailom 
Kuriérom 

Pomalé 
Nepohodlné 
Poštovné 

Málo bezpečné 
Bez právneho potvrdenia prevzatia 
Bez fukcie okamžitej platby alebo podpisu 

Poštou 

DNES 

Pomalé 
Nákladné 
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mTrust identifikácia, 
platba, podpis a 

bezpečná schránka 

Podpis Schránka 

ID Platba PKI 

HA infrašturktúra 

ZAJTRA 
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mTrust prináša 
pohodlie do aplikácií 

ZAJTRA 

eTicketing 

mWallet 

Vernostné 
Programy 
a Kupóny 

eObchody 

eGovernment 
Bezpečná 
dátová schránka 

Call centrum 
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mTrust prináša výhody 

Platba 
-Jednoduchý a pohodlný 
(mobil a PIN) 
-Bezplatný elektronický podpis 
(s univerzálnym využitím) 
-Bezpečnosť  
(rýchle zistenie straty alebo 
odcudzenia, bez PINu 
nezneužiteľné) 

-Rýchly rozvoj vlastných služieb 
(fokus na core biznis, nie na 
opakované časti) 
-Nízke investičné a prevádzkové 
náklady  
(jednoduchá integrácia cez web 
služby, atraktívny biznis model) 
-Vysoká bezpečnosť (PKI) 
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Používateľ 
 

Poskytovateľ služieb 



mTrust znamená 
príležitosť 
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Používateľ 
 

Vývojári mobilných a web aplikácií 
implementáciou základných 
elektronických služieb mTrust genericky 
vyriešia identifikáciu-platbu-podpis-
doručenie k spokojnosti používateľov aj 
poskytovateľov služieb.  



mTrust predstavuje 

Bezpečnú 
Dátovú  
schránku 

iOS 
Android 
 

ID 
Platba 

Podpis 

Box 

@ 
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Čo iplementácia mTrust  prinesie 

Box 

@ 
Zjednodušenie a 
urýchlenie spracovania 
objednávok (dni>min) 

Väčšie percento 
dokončených 
obchodných prípadov 

Vylepšenú ekonomiku 
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mtrust.sk 
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