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ING Bank’ın “Mobil Uygulaması”
Sektörde Bir İlke İmza Attı
Mobil bankacılıkta yeni uygulamaları ile öncü bankalar arasında yer alan ING
Bank, ING Mobil’de yer alan Cep Şifre ile sektörde ilk defa internet şubesi
girişindeki tek kullanımlık şifreyi otomatik hale getirirken, Tablet ve Cep
Şube’ye giriş kolaylaştırıldı.
Mobil Bankacılık aktif kullanıcı sayısı son 1 yılda 9 kat artan ING Bank, bu pazardaki iddiasını ortaya
koyan yeni uygulamaları hayata geçiriyor. ING Mobil’de yer alan tek kullanımlık şifre uygulaması Cep
Şifre’nin yenilenmesi ile artık İnternet Şubesi, Tablet ve Cep Şube'ye girişi çok daha kolay hale getirdi.
İnternet Şube girişlerinde kullanılan tek kullanımlık şifreye yeni bir bakış açısı getiren yeni uygulama ile
müşteriler, kullanıcı kodu ve şifre girişi ardından cihazında internet bağlantısı olması durumunda, akıllı
cihazların çoğunda bulunan bildirim özelliği sayesinde, cihazına gelen bildirime olumlu yanıt verdiği
anda otomatik olarak ING İnternet Şubesi’ne giriş yapabiliyor.
Müşterinin cihazında internet bağlantısı olmaması durumunda ise, uygulamanın içindeki Cep Şifre
menüsüne tıklayıp ekranda beliren şifreyi İnternet Şubesi’ndeki ilgili alana girmesi yeterli oluyor.
Tablet ve Cep Şube’ye de Giriş Kolaylaştırıldı
Yeni düzenleme ile Tablet ve Cep Şube’ye de giriş kolaylaştırıldı. Cep veya Tablet Şube’ye ilk girişte
kullanıcı kodu, şifre ve telefona gelecek SMS Şifre ile giriş yapılacak, daha sonraki girişlerde sadece
kullanıcı kodu ve şifre kullanılabilecek.
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin çalışana ve 66 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime
öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç
katmak hedefini taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği
toplumlarda çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir.
UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. yılını dolduran ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı kapsamında çocukların
eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability
Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza
atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.
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