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Mobilita je individuální,

barvitá a má mnoho tváří



Vize chytré mobility

1.



Projekty

Vize chytré mobility

Nabídnout mobilitu jako službu – snadno dostupnou 

kombinaci prostředků individuální a hromadné dopravy. 

Intuitivní plánování, nulová starost o platby a odbavení.
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Integrátor mobility od ČSOB, XT Card a Globdata je realizací vize

Od běžných služeb k unikátní multimodální integraci

Strategie integrátora první volby zelené mobility

Vlaková
spojení

Autobusová
spojení

API
Integrátora mobility:

Multimodální
integrace 

Městská
hromadná doprava

Propojení
MHD a taxi

Carsharing
a autopůjčovna

Bikesharing
Elektrokola

Komfortní
tankování

Parkování
on-street off-street

Automyčky
komfortně

Fleetové
služby B2B

Platba
za nabíjení
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Klíčové přínosy Integrátora k chytré mobilitě

Nová generace řešení mobility integruje služby pro uživatele automobilů i pro 

cestovatele hromadnou nebo sdílenou dopravou.

Přináší multimodální cestování v jedné objednávce - od vyhledání optimálního 

spojení, po vystavení platných dokladů pro celou cestu.

Nabízí uživateli posun k čistší mobilitě, např. kombinací IAD a hromadné nebo 

sdílené dopravy v aglomeracích.

Primárně B2B: Zapojeným front-endem může být městská mobilní aplikace, aplikace 

MHD, chytrý automobil, nebo např. řetězec čerpacích či dobíjecích stanic.

Zapojeným dopravcům umožní do jejich aplikací či webů čerpat další služby typu 

parkování ve městě nebo v sousedních městech či na památkách a atrakcích.
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Možné využití Integrátora v B2B

Přímé platby na displeji auta

za tankování, dobíjení,

vyhledání parkingu a platba za něj

Plánování cest v navigaci

automobilu se zahrnutím

dalších způsobů dopravy

Rozšíření aplikace MHD

o parkování a návaznost

na další druhy dopravy

Rozšíření aplikace čerpacího

řetězce o další služby pro IAD

Řešení mobility as a service

pro vlastní zaměstnance

Vyhledání dobíjecí lampy ve

městě, zjištění obsazenosti

a rezervace času dobíjení

Rozšíření městské aplikace o platbu

parkingu v sousedních obcích
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Back-end Integrátor Mobility ČSOB - architektura
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2 mil ks 

jízdenek a 

parkovacích 

lístků  

měsíčně díky 

řešení ČSOB



Projekty

Vize zelené mobility

Profilovat Integrátora mobility jako řešení první volby pro 

zelenou mobilitu a získat tak váhu v malém, ale rychle 

rostoucím segmentu.



DoKapsy od ČSOB

2.
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DoKapsy od ČSOB je prvním front-endem Integrátora Mobility

DoKapsy od ČSOB je aplikace otevřená klientům všech bank -

účet u ČSOB není podmínkou.

Lifestyle: Cílem ČSOB je být s uživatelem denně v kontaktu 

poskytováním užitečných služeb, jejichž jádrem je platba.

Zajišťuje ukládání věrnostních karet, slevy u partnerů a pro 

klienty ČSOB možnost nastavení platební karty.

Z oblasti mobility nabízí službu parkování, prodeje jízdenek 

MHD a tankování.

Během roku 2022 je cílem spustit multimodální mobilitu.
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Parkování a jízdenky MHD v aplikaci DoKapsy od ČSOB
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Komfortní platba za tankování v aplikaci DoKapsy od ČSOB



Děkuji. “
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