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Jsme specialisté na čipové technologie.

Jako první jsme je na českém a slovenském trhu implementovali 
v reálných projektech.

Udržujeme si pozici technologického leadera trhu.

Jsme ze Zlína a jsme na to hrdí. 
Náš tým tvoří 80 lidí, většina z nich jsou „ajťáci“.
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Moderním světem prověřené technologie.

Zabezpečená komunikace & elektronické platby –
neomezený svět IT.

5 milionů
TRANSAKCÍ MĚSÍČNĚ
v průměru proběhne na námi spravovaných 
terminálech

400 000
PRODANÝCH PKI KARET

5 milionů
MODERNÍCH IDENTIFIKAČNÍCH DOKLADŮ
prošlo našim personalizačním centrem

3,1 mil.
PERSONALIZOVANÝCH KARET
jsme dodali od roku 1998 našim zákazníkům

Transak ční systémy, kryptografie, biometrie, 
multiaplika ční čipové karty …



Karty a transakce
� Řešení pro správu a provoz systémů elektronických transakcí – platební 

systémy, věrnostní systémy, elektronické peněženky.

Identifikace & Autentizace
� Systémy pro ověření identity, autorizaci a šifrování.

eGovernment
� Řešení pro specifické systémy státní správy v oblasti identifikace, 

autentizace a biometrie.

Personalizace a speciální řešení
� Vydávání nejrůznějších elektronických karet a moderních identifikačních 

průkazů, jejich grafická i elektronická personalizace.

4



:ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKAČNÍ DOKLADY

Biometrické pasy - systém pro personalizaci všech typů 
elektronických cestovních dokladů, bezpečnostní a kryptografická 
podpora systému vydávání e-pasů.

Elektronické ob čanské pr ůkazy - systém zpracování dat pro 
výrobu a personalizaci průkazů, design a konfigurace čipu.

:ELEKTRONICKÉ MÝTO

Komplexní řešení placení kartami v systémech elektronického 
mýtného v České republice a na Slovensku.

Akceptace bankovních a fleetových karet, centrální systém pro 
autorizaci plateb kartami.
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Usnadňujeme lidem život.

WE ARE HIGHLY SPECIALIZED
Zvládneme i to, s čím si ostatní neporadí.

WE GREW UP
Dospěli jsme , ale z ůstali jsme sami sebou.

WE ARE PROUD
Vážíme si t ěch, se kterými jdeme dál. Zam ěstnanc ů i 
klient ů.

WE ARE FRIENDLY
Čísla a technologie srdce nemají.  My ano.

WE ARE SMART

WE ARE  MONET+

Who we are?

M+2



Snímek 6

M+2 5 pilířů - rodinné stříbro

Vtipné, stručné a výstižné sdělení - podpořeno efektní a jasnou grafikou dokreslující smysl daného sdělení
Monet+; 10.2.2012



Nové výzvy

Vývoj aplikací pro mobilní platformy Android, iOS, Windows 
Mobile.

Pro start-up projektu dáváme dohromady vývojový tým 
v Brně. 

Máte unikátní možnost být s námi od začátku u toho.

Ochutnejte něco nového!

7

Zakousn ěte se!



Děkujeme za pozornost

WWW.MONETPLUS.CZ  | WWW.CRYPTOPLUS.CZ


