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Fellow Finance panostaa mobiiliin ja
valitsi Signicatin
mobiilitunnistusratkaisun
Huippuluokan tietoturva ja kitkaton käyttäjäkokemus samassa ratkaisussa, joka
voidaan ottaa nopeasti käyttöön myös muissa maissa.
Helsinki, 20. helmikuuta 2021 - Fellow Finance, Pohjoismaiden johtava
joukkorahoitusalusta, on valinnut mobiiliapplikaatioonsa Signicatin
turvallisen autentikaatioratkaisun. Signicatin ratkaisu, MobileID, yhdistää
ainutlaatuisella tavalla huipputason tietoturvan ja kitkattoman
asiakaskokemuksen. Fellow Finance lanseraa mobiiliapplikaation vuoden

2021 toisen kvartaalin aikana.
Fellow Finance, joka on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland
-markkinapaikalle, lanseerasi hiljattain yhtiön uuden strategian jonka
keskiössä on tuotevalikoiman laajentaminen pk-yrityksille ja kuluttajille.
Mobiilisovellus tukee yhtiön tavoitetta laajentaa tuotevalikoimaa, palvella
asiakkaita kokonaisvaltaisemmin ja nostaa jatkuvien asiakkuuksien osuutta.
Signicat on toimittanut Fellow Financelle kustannustehokkaita vahvan
sähköisen tunnistamisen palveluja jo vuodesta 2018 lähtien Suomessa,
Ruotsissa ja Tanskassa. Näiden maiden lisäksi Fellow Financella on toimintaa
Puolassa ja Saksassa. Pian lanseerattava mobiilisovellus tuodaan ensin
tarjolle Fellow Financen asiakkaille Suomessa, ja sen jälkeen kansanvälisille
markkinoille. Yksi MobileID:n vahvuuksista on nimenomaan ratkaisun
skaalautuvuus kansainvälisillä markkinoilla, sillä toisin kuin esimerkiksi
suomalaiset pankkitunnukset, se toimii samalla tapaa kaikissa maissa, sillä se
rakennetaan itse mobiilisovelluksen sisään.
“Kokonaisvaltainen asiakkaiden palvelu on tärkeä tavoite Fellow Financelle ja
tämän vuoksi laajennamme tuotevalikoimaamme ja
panostamme mobiilikanavaan. Loppukäyttäjien tietoturva on meille tärkeää,
mutta meille oli itsestään selvää, että tämä ei saa tuoda asiakaskokemukseen
kitkaa. Signicatin MobileID tarjoaa molemmat samassa ratkaisussa, ja lisäksi
voimme hyödyntää samaa ratkaisua tuodessamme mobiilisovelluksemme
asiakkaidemme saataville myös kansainvälisillä markkinoilla,” sanoo Fellow
Financen toimitusjohtaja Teemu Nyholm.
Signicat MobileID on myös kehittäjien mieleen
Fellow Financen mobiiliapplikaation kehittää digitaalisten
kuluttajapalvelujen asiantuntija Qvik.
”Signicatin MobileID:n avulla voimme tarjota loppukäyttäjille erinomaisen
käyttökokemuksen tunnistautumisratkaisun osalta. Meille sovelluksen kehittäjille
työ on puolestaan tehty erittäin vaivattomaksi. Kattava tietoturvaratkaisu on
paketoitu yksikertaiseksi kokonaisuudeksi, mikä nopeuttaa työtämme
merkittävästi,” sanoo Qvikin toimitusjohtaja Lari Tuominen.
"Fellow Finance on hyvä esimerkki siitä, kuinka mobiilisovelluksissa ollaan

siirtymässä aikakauteen, jolloin turvallinen sisäänkirjautuminen nähdään osana
hyvää asiakaskokemusta. Yhtä suurempi osa digitaalista asiakaskokemusta on
mobiiliapplikaatioissa, minkä vuoksi on erittäin tärkeä huolehtia ensiluokkaisesta
turvallisuudesta - eikä tämän tarvitse aiheuttaa kitkaa käyttökokemukseen, kuten
Fellow Finance asetti vaatimukseksi heidän sovellukselleen," sanoo Antti
Harsunen, Signicatin Suomen maajohtaja.
"Signicatin MobileID-ratkaisun valinneet asiakkaat ovat tyypillisesti tehneet
kotiläksynsä ja kartoittaneet markkinoilla olevat ratkaisut, ja päätyneet siihen
lopputulemaan, että MobileID tarjoaa lyömättömän yhdistelmän tietoturvan ja
käyttökokemuksen osalta."

Signicat on 2007 perustettu, maailman ensimmäinen ja suurin sähköisten
tunnistuspalveluiden tarjoaja. Olemme EU eIDAS-regulaation mukainen
Qualified Trust Service Provider (QTSP). Signicat on markkinajohtaja alallaan
ja käsittelee vuositasolla satoja miljoonia tapahtumia. Tunnistuspalveluiden
lisäksi tarjoamme mm. sähköistä allekirjoituspalvelua.
Suomessa Signicat Connect-palvelu on Liikenne- ja viestintäviraston
(Traficom) hyväksymä ja valvoma Luottamusverkostoon kuuluva
tunnistuksenvälityspalvelu, josta on säädetty Suomen Tunnistuslaissa.
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