Monese เลือกใชระบบคอรแบงกิ ้ง Vault ของ
Thought Machine รองรับลูกคาปัจจุบันและเขาถึง
ลูกคาใหมนับลาน
– Monese เตรียมโอนยายบัญชีลูกคาในยุโรปและสหราชอาณาจักรไปยังระบบคอรแบงกิง้ ของ Thought Machine
– เทคโนโลยีคอรแบงกิง้ อันทันสมัยของ Thought Machine ที่ผสานเขากับแนวคิด Mobile First ของ Monese
จะชวยปลดล็อกฟีเจอรและความสามารถใหมๆ ใหกับลูกคานับลาน
Monese บริการธนาคารที่ไดรับความนิยมในภาคพ้ น
ื ยุโรป ซึ่งใหบริการบัญชี Mobile Money ที่รวดเร็วและเขาใจ
ลูกคาใน 31 ประเทศ ประกาศเลือกใช Vault แพลตฟอรมคอรแบงกิง้ แบบคลาวดเนทีฟของ Thought Machine
โดย Monese ซึ่งใหบริการบัญชีทงั ้ ลูกคารายยอยและกลุมธุรกิจ จะดําเนินการโอนยายฐานลูกคาปัจจุบันไปสู
แพลตฟอรมคลาวดเนทีฟของ Thought Machine เพื่อเสริมความแข็งแกรงใหกับแพลตฟอรมเทคโนโลยีหลักและ
โครงสรางพ้ น
ื ฐานระบบธนาคารของ Monese
Vault มีชุดเครื่องมือการสรางผลิตภัณฑที่ไมเหมือนแพลตฟอรมอ่ น
ื ๆ ซึ่งเรียกวา Smart Contracts ที่ชวยให
ธนาคารและบริษท
ั ฟินเทคสามารถสรางผลิตภัณฑใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว พรอมทงั ้ ปรับปรุงประสบการณการใชงาน
ของลูกคาทงั ้ ในปัจจุบันและในอนาคต นับเป็ นการสรางความแตกตางใหธนาคารซ่ งึ ปัจจุบันถูกจํากัดเนื่องจาก
เทคโนโลยีแบบเดิมที่ขาดความยืดหยุน โดย Vault มีระบบเทคโนโลยีคลาวดที่จําเป็ นเพื่อให Monese สามารถมอบ
ประสบการณการใชงานแกลูกคาในแบบที่ไมเคยมีมากอนไดอยางรวดเร็ว และเพิ่มความยืดหยุนที่มากข้ น
ึ ใหกับ
ลูกคานับลานราย
การจับมือเป็ นพันธมิตรในครัง้ นี้เป็ นการแสดงวิสัยทัศนที่บริษท
ั ฟินเทคทัง้ สองแหงมีรวมกันในการวางรากฐาน
อนาคตใหกับบริการทางการเงิน รวมถึงความสนใจเชิงลึกในการสรางความเป็ นเลิศทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ทัง้
นี้ Thought Machine กอตงั ้ เมื่อปี 2557 โดยพอล เทยเลอร อดีตวิศวกรของ Google และไดนําเทคโนโลยีคลา
วดเนทีฟมาใชกับระบบคอรแบงกิง้ สําหรับลูกคาและผูใชงานแพลตฟอรม Vault ของ Thought Machine ประกอบ
ดวย Lloyds Banking Group, Atom, SEB และ Standard Chartered
Monese กอตงั ้ ข้ น
ึ เมื่อปี 2558 โดยเจาของธุรกิจอยาง Norris Koppel ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากประสบการณตรงของตัว
เองที่พบขน
ั ้ ตอนที่ยุงยากในการเปิ ดบัญชีใหมในตางประเทศ Monese เป็ นบริการทางการเงินที่ครอบคลุมทว
ั ่ ถึง
รวดเร็ว และเลือกไดตามตองการ ดวยบริการบัญชี Mobile Money ซึ่งพกพาไปไดใน 31 ประเทศ และใหบริการใน

14 ภาษา โดยบัญชีในสหราชอาณาจักรและยุโรปจะมีแพลตฟอรม Vault เป็ นขุมพลังขับเคลื่อน เพื่อใหลูกคาทงั ้ ราย
ใหมและปัจจุบันไดรับบริการการทําธุรกรรมผานธนาคารไดเร็วข้ น
ึ  ยืดหยุนมากข้ น
ึ  และราบร่ น
ื กวาที่เคย
Norris Koppel ซีอีโอของ Monese กลาววา “ที่ Monese เป าหมายของเราคือการใหบริการธนาคารแบบพกพาที่
ทันสมัยอยางแทจริง เพื่อที่ลูกคาจะไดมีอิสรภาพทางการเงินไมวาจะอยูที่ใดในโลก และ Vault จะชวยใหเราปลด
ล็อกความเป็ นไปไดใหมๆ เพื่อสงมอบประสบการณการใชบริการธนาคารที่ราบร่ น
ื  ซึ่งยอมจะชวยใหเราเขาถึงลูกคา
มากข้ น
ึ ”
Paul Taylor ซีอีโอของ Thought Machine กลาวเสริมวา “บริษท
ั เทคโนโลยีที่เด็ดเดี่ยวที่สุดและโดดเดนที่สุด ลวน
แลวแตรันระบบของบริษท
ั ผานคลาวดทงั ้ หมด และ Monese เป็ นรายลาสุดที่เขามารวมกลุมบริษท
ั บริการทางการ
เงินชน
ั ้ นําที่สงมอบนวัตกรรม ความปลอดภัย และความยืดหยุนแกลูกคาในวงกวาง ระบบคอรแบงกิง้ ที่มีความ
ยืดหยุนสูงของ Vault จะชวยใหลูกคาสามารถสรางและสงมอบบริการธนาคารไดตรงตามที่พวกเขาตองการ เรารูสึก
ตื่นเตนที่ไดเห็น Monese มุงมน
ั ่ ที่จะมอบอิสรภาพทางการเงินตามวิสัยทัศนของบริษท
ั  โดยใชแพลตฟอรมคลา
วดเนทีฟของเรา”
เกี่ยวกับ Thought Machine
Thought Machine กอตงั ้ ข้ น
ึ ในปี 2557 โดยมีพันธกิจในการผลักดันใหธนาคารยายจากระบบไอทีเดิมที่สรางความ
ยุงยากใหกับอุตสาหกรรมธนาคาร และเปลี่ยนไปใชระบบที่ทันสมัย ดวยการนํ าเสนอ “Vault” ระบบไอทีหลักของ
ธนาคารที่ทํางานบนคลาวด ระบบใหมนี้พัฒนาข้ น
ึ จากศูนยจนกลายเป็ นระบบที่ทํางานบนคลาวดเต็มรูปแบบ โดย
ไมมีโคดแมแตบรรทัดเดียวแบบระบบเดิม
Thought Machine กอตงั ้ โดยพอล เทยเลอร ผูประกอบการชน
ั ้ นํา โดยลูกคารายใหญของบริษท
ั ประกอบดวย
Lloyds Banking Group, SEB, Standard Chartered และ Atom Bank ปั จจุบัน บริษท
ั มีพนักงานกวา 350
คนในสํานักงานสาขาลอนดอนและสิงคโปร และระดมทุนไดกวา 110 ลานปอนดจากนักลงทุนหลายราย ไดแก
Eurazeo Growth, Draper Esprit, SEB, British Patient Capital, IQ Capital, Playfair Capital, Lloyds
Banking Group และ Backed
ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ thoughtmachine.net หรืออีเมล press@thoughtmachine.net
เกี่ยวกับ Monese
Monese เป็ นหนึ่งในบริการธนาคารที่ไดรับความนิยมและไววางใจมากที่สุดในภาคพ้ น
ื ยุโรป ดวยบริการบัญชี
Mobile Money แบบพกพาและรวดเร็ว Monese กอตงั ้ ข้ น
ึ เมื่อปี 2558 โดยเจาของธุรกิจอยาง Norris Koppel ซึ่ง
มีจุดเริ่มตนจากประสบการณตรงของตัวเองที่พบขน
ั ้ ตอนที่ยุงยากในการเปิ ดบัญชีใหมในตางประเทศ Monesse จึง
ทุมเทเพื่อทําใหทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินไมวาจะอยูที่ใด

ดวยการใหบริการบัญชีในหลายสกุลเงิน ตลอดจนสามารถพกพาไปไดทุกที่ใน 31 ประเทศ และใหบริการใน 14 ภาษ
า Monese จึงชวยใหผูบริโภคและธุรกิจสามารถใชบริการธนาคารไดเหมือนคนทองถิ่นทว
ั ่ สหราชอาณาจักรและยุโรป
ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Monese ไดที่ http://www.monese.com หรืออีเมล press@monese.com
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