Brussel, 23 mei 2013

Belfius lanceert zijn eerste banktoepassing voor tablets
Na de nieuwe versie van Belfius Direct Mobile voor smartphone, die nu al meer dan
160.000 keer werd gedownload, lanceert Belfius Bank nu ook ‘Belfius Direct Tablet’, een
gratis mobiele toepassing die speciaal werd ontworpen om overschrijvingen uit te voeren,
saldi te raadplegen en nog heel wat andere bankverrichtingen te doen via een tablet.
Voor het eerst ligt de verkoop van smartphones in België hoger dan de verkoop van gsm’s en vorig jaar
1
gingen in ons land bijna 1 miljoen tablets over de toonbank, dat is drie keer zoveel als in 2011 . Terwijl de
jaren 2000 het tijdperk waren van de ontwikkeling van het internetbankieren, zal de komst en het
exponentiële succes van smartphones en tablets ons dagelijks leven ongetwijfeld nog sterker doen
veranderen, ook op het vlak van bankieren.
Om de gebruikers van tablets optimaal in staat te stellen hun financiën te beheren waar en wanneer zij dat
willen, in alle veiligheid en met een optimale gebruiksvriendelijkheid, bestaat de nieuwe app Belfius Direct
Mobile, die in december 2012 werd gelanceerd en al meer dan 160.000 keer werd gedownload, voortaan
ook in een versie voor tablets.
Belfius Direct Tablet biedt dezelfde werkingsmogelijkheden als zijn evenknie voor smartphones, maar
heeft ook een nagelnieuwe interface, met een specifiek design en een aangepaste besturing:
•
•
•
•
•
•
•
•

De historiek van rekeningen en kredietkaarten raadplegen
Een verrichting in de historiek opzoeken
Transacties met een uitvoeringsdatum in de toekomst opvolgen
Een overschrijving tussen eigen rekeningen uitvoeren
Overschrijvingen uitvoeren
MasterCard Prepaid opladen
De limiet van een kredietkaart aanpassen
Contact opnemen met Belfius

Belfius Direct Tablet werkt snel en gemakkelijk (inloggen gebeurt met een persoonlijk wachtwoord, geen
SMS nodig) en het kan gebruikt worden door verscheidene gebruikers (er zijn diverse profielen
beschikbaar). De toepassing kan bovendien gepersonaliseerd worden door de gebruiker (keuze van
componenten zoals bv. saldi en evolutie rekeningen en kaarten, historiek, …).

Beschikbaar voor toestellen die werken onder iOs en voor Android kan Belfius Direct Tablet gratis worden
gedownload in de App Store of op Google Play:
iTunes: https://itunes.apple.com/be/app/belfius-direct-tablet/id641560219?ls=1&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.belfius.directmobile.android.tablet
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Voor meer informatie over Belfius Direct Tablet kunt u terecht op www.belfius.be/tablet
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