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Huawei ja norjalainen Neonomics yhteistyöhön – tähtäimessä
AppGalleryn rahoitus- ja maksupalveluiden kehittäminen

Huawei vahvistaa AppGalleryn finanssipalvelutarjontaa keskittymällä avoimeen pankkitoimintaan
uuden kumppaninsa Neonomicsin kanssa.

Huawei vahvistaa AppGalleryn avoimen pankkitoiminnan tarjontaa aloittamalla yhteistyön johtavan
API-alustatarjoajan Neonomicsin kanssa.

Kumppanuus vahvistaa AppGallerya innovaatioiden edistäjänä ja parempien rahoituspalvelujen
tarjoajana kumppaneille ja asiakkaille. Huawein tähtäimessä on tuoda digitaaliset rahoituspalvelut
kaikkien kuluttajien ja organisaatioiden saataville sekä tukea terveen talouselämän kehittymistä alan
kumppaanuuksia solmimalla. AppGalleryn yli 90 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää Euroopassa ja 560
miljoonaa maailmanlaajuisesti muodostavat vankan ja potentiaalisen kuluttajapohjan avoimen
pankkitoiminnan kilpailukykyisille maksuratkaisuille.



Huawei ja Neonomics ovat jo alkaneet testata maksu- ja datapalveluiden avoimen pankkitoiminnan
ominaisuuksia valittujen kumppaneiden kanssa Pohjoismaissa. Tulevaisuudessa uudet mahdollisuudet
tulevat myös laajemmin kumppaneiden saataville ympäri Euroopan.

AppGalleryn käyttäjille Euroopassa kumppanuus tarjoaa parannettuja finanssipalveluita eri sovelluksissa.
Kehittäjät voivat nyt käyttää työkaluja, joita he tarvitsevat yhdistääkseen asiakkaat pankkitileihinsä eri
sovelluksissa, mikä mahdollistaa muun muassa nopeammat ja turvallisemmat tilien väliset maksut.
AppGallery-kumppanit voivat hyödyntää turvallisia tietopalveluita suoraan Neonomicsin kautta ja näin
välttää kokonaan teknisiä rajapintoja kolmansien osapuolten, mukaan lukien Huawein, kanssa. Avoimen
pankkitoiminnan teknologian odotetaan lisäksi vähentävän kustannuksia, mistä on hyötyä sekä
kehittäjille että heidän asiakkailleen.

Huawei uskoo, että avoin pankkitoiminta on avainasemassa tukemassa AppGalleryn ja
finanssipalvelualan kasvua. Samalla se tukee yhtiön pyrkimystä innovaatioiden edistämiseen ja
parempien rahoituspalvelujen tarjoamiseen kumppaneille ja asiakkaille.

"Tutustuttuamme moniin Euroopan avoimen pankkitoiminnan toimijoihin päätimme työskennellä
Neonomicsin kanssa. Sen vertaansa vailla oleva API-alustan suorituskyky sekä saavuttavuus tukevat
kumppaneitamme kaikkialla Euroopassa. Kulttuurimme sopivat yhteen, ja jaetun näkemyksemme ja
yhteistyömme ansiosta voimme tarjota kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja taloudellisia
mahdollisuuksia", sanoo Siri G. Børsum, Global VP, Financial Vertical, Global Partnerships &
Eco-Development Business Dept, Huawei Consumer Business Group.

Tietosuoja sekä tietoturva ovat Huawein tärkeitä prioriteetteja ja kuuluvat Neonomics-yhteistyön
keskeisimpiin kriteereihin. Avoimen pankkitoiminnan palveluihin integroituneet kehittäjät saavat laajan
valikoiman suojausominaisuuksia käytettäväksi sovelluksissaan. Ominaisuuksiin kuuluvat kehittynyt
tunnistautuminen ja järjestelmän eheystarkistukset sekä väärennettyjen käyttäjien tunnistus. Tietoja ei
koskaan käsitellä laitteiden ulkopuolella, joten käyttäjien tietoturva on taattu.

“Olemme ylpeitä voidessamme työskennellä Huawein kanssa, joka investoi voimakkaasti
rahoituspalvelujen tulevaisuuden kehittämiseen. Meillä on yhteinen usko asiakaslähtöisyyteen ja
yhteistyöhön, ja arvolupauksemme ytimessä on tekninen infrastruktuurimme. Tämä kumppanuus
vahvistaa kasvuamme kaikkialla Euroopassa ja muilla avainmarkkinoilla. Uskomme, että meillä on nyt
kaikki rakennuspalikat valmiina, jotta voimme tarjota kasvavalle asiakaskunnalle tehokkaamman tavan
hyödyntää seuraavan sukupolven avoimen pankkitoiminnan palveluita”, näkee Neonomicsin
toimitusjohtaja Christoffer Andvig.
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Lisätietoa Neonomicsista:
Neonomics on avoimen pankkitoiminnan innovaattori, joka antaa rahoituspalvelujen vallan takaisin kuluttajille Euroopan
edistyneimmän yhtenäisen PSD2 API -teknologiapinon ja pankkien API-kattavuuskartan kautta. Yhtiö yhdistää yli 150 miljoonaa
kuluttajaa yli 2 700 pankkiin.

Alusta on rakennettu suuren rakkauden ja uuden teknologian varaan, ja siihen luottavat vahvat globaalit asiakkaat, joihin
lukeutuu muun muassa FinTech-, maksupalvelu- ja pankkitoimijoita. Neonomics perustettiin vuonna 2017 ja sen pääkonttori
sijaitsee Oslossa, Norjassa. Neonomics on Norjan FSA:n hyväksymä lisensoitu maksulaitos (PI) (PISP & AISP), jolla on EU-passi.

Lisätietoja Neonomicsista osoitteessa www.neonomics.io

Lisätietoa AppGallerysta:
AppGallery on älykäs ja innovatiivinen ekosysteemi, joka sallii sovelluskehittäjien luoda ainutkertaisia kokemuksia kuluttajille.
HMS Core -mobiilipalvelualusta mahdollistaa sovellusten integroinnin useiden laitteiden kesken, mikä tekee käyttökokemuksesta
sulavamman. Tämä on osa Huawein laajempaa “1+8+N” -strategiaa.

Visionamme on rakentaa AppGallerysta avoin ja luova sovellusjakelualusta, joka on helposti kuluttajien saatavilla ja tarjoaa
älykkään käyttökokemuksen, mutta samalla suojelee tarkasti käyttäjien yksityisyyttä ja tietoturvaa. AppGallery on
maailmanlaajuisesti yksi kolmesta merkittävimmästä sovelluskaupasta. Sen tarjontaan lukeutuu laaja valikoima kansainvälisiä ja
paikallisia sovelluksia 18 eri kategoriassa, kuten navigointi & liikenne, uutiset sekä sosiaalinen media. AppGallery on saatavilla yli
170 maassa ja markkina-alueella, ja sillä on maailmanlaajuisesti yli 530 miljoona aktiivista käyttäjää kuukausittain. Huawei tekee
yhteistyötä 2,3 miljoonan sovelluskehittäjän kanssa. Vuonna 2020 AppGallerysta tehtiin 384,4 miljardia latausta.

Ajankohtaisia uutisia:
URL: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/
Facebook: https://www.facebook.com/AppGalleryOfficialPage/
Twitter: https://twitter.com/AppGallery
Instagram: https://www.instagram.com/_appgallery/
YouTube: https://youtube.com/AppGallery
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huawei-app-gallery/

Lisätietoa Huawei Consumer Business Group -liiketoimintayksiköstä:
Huawein innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 170 maassa, ja niitä käyttää jo
kolmasosa maailman väestöstä. Huawei nousi vuoden 2018 toisella kvartaalilla maailman toiseksi suurimmaksi
puhelinvalmistajaksi toimitettujen puhelinten kappalemäärissä mitattuna.

Huaweilla on globaalisti 15 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta mm. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa, Intiassa ja
Yhdysvalloissa. Suomessa Huawein edistykselliset tutkimus- ja tuotekehityskeskukset sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.
Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 195 000 henkilöä, joista yli 80 000 työskentelee tutkimuksen ja tuotekehityksen
parissa.

Huawein Consumer Business Group on yksi Huawein liiketoimintayksiköistä, joka tuottaa korkealuokkaisia älypuhelimia,
tietokoneita, tabletteja, puettavaa älyteknologiaa ja pilvipalveluita. Huawein maailmanlaajuinen verkosto on rakennettu yli 30
vuoden kokemuksella televiestintäteollisuudesta, ja yhtiö on omistautunut toimittamaan innovatiivisimpia teknologisia
ratkaisuja kuluttajille ympäri maailmaa. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä
omistama.

Lue lisää: https://consumer.huawei.com/fi/   

Huawei sosiaalisessa mediassa:         
Facebook: https://facebook.com/HuaweiMobileFi
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Instagram: https://instagram.com/HuaweiMobileFi
Youtube: https://youtube.com/HuaweiMobileFi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/
Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile
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