Na e-shop se zrakovým handicapem? Twisto v souvislosti s
Mezinárodním dnem nevidomých spouští microsite, která upozorní na
překážky v online prostoru
Praha 12. listopadu – V dnešní době používáme moderní technologie už tak často, že
nám to přijde jako samozřejmost. Bohužel je tu ale spousta lidí, pro které je třeba
nákup přes internet komplikovanou vymožeností, mnohdy nikoli jejich vinou. Jak si
například nevidomí objednají z e-shopu nové oblečení? Česká platební aplikace
Twisto přichází se způsobem, jak online nákupní zážitek zrakově handicapovaných
zprostředkovat veřejnosti. Při příležitosti Mezinárodního dne nevidomých, 13.
listopadu, bude prostřednictvím webu www.twisto.cz přístup na speciální microsite,
na které si lidé budou moci do konce měsíce vyzkoušet nakupování na internetu v
kůži zrakově postižených. Ze všech nákupů uskutečněných v tento den přes Twisto
Pay na více než 900 e-shopech daruje Twisto 10 Kč na kurzy pro nevidomé, kteří se
na nich budou učit používat právě moderní technologie. Propojení Twista a
nevidomých není náhodné – tým lidí, kteří se zabývají testováním aplikace, má mezi
svými členy právě i zástupce zrakově handicapovaných.
Z webových stránek Twista bude možné přejít na landing page, na které budou mít její
návštěvníci za úkol uskutečnit nákup určitého produktu přes Twisto Pay. Stránka ale bude
čistě bílá a bude obsahovat pouze instrukce k nákupu. Všechny úkony bude možné ovládat
pouze pomocí šipek a jednotlivá navigační tlačítka jim budou předčítána, ovšem aby to
vůbec zvládli, tak pro ně bude zpomalená rychlost na polovinu, než jakou běžně používají
zrakově handicapovaní. Hlas tedy bude jediným vodítkem během nakupování. Po výběru
daného produktu bude dalším krokem výběr barvy, následuje vložení do košíku a to vše by
mělo skončit úspěšnou platbou.
Podpořte nevidomé i vy
Protože ne všichni nevidomí umí z moderních technologií dostat maximum, které jim
usnadní život, rozhodlo se Twisto, že jim s tím pomůže. Z každé platby, která se 13.
listopadu 2019 uskuteční přes Twisto Pay, věnuje Twisto 10 Kč na organizaci kurzu pro
nevidomé. Na kurzu se naučí používat technologie tak, aby jim maximálně pomohly fungovat
v běžném životě. „Protože jsme fintechový startup, dává smysl, že jsme si jako CSR aktivitu
vybrali právě pomoc nevidomým s technologiemi. Je nám líto, že musí během svého života
překonávat spoustu bariér, které nás často ani nenapadnou, a proto jim chceme usnadnit
život alespoň v tom, co umíme. Uvědomujeme si, že je to jen kapka v moři, ale cokoli jim
umožní žít líp, se počítá,“ říká Michal Šmída, zakladatel a CEO Twista.
Twisto a jeho výhody pro nevidomé
„Na Twisto jsem narazil během jednoho ze svých nákupů na internetu. Nejprve jsem váhal,
zda službu vůbec využít, ale pak jsem to zkusil – a nakonec jsem se stal prvním zrakově
postiženým testerem jejich aplikace,“ vypráví Karel Giebisch, který má navzdory svému
handicapu vášeň pro technologie už od deseti let. Twisto Giebisch oslovil sám, poté co
zjistil, jaké možnosti přináší a jak by bylo možné je dále pro zrakově postižené vylepšit.
„Nevidomí mohou používat pouze aplikace, které jsou jim přizpůsobené. Některé firmy se

přizpůsobování aplikací zrakově postiženým vůbec nevěnují a přichází tak o zákazníky. Na
aplikaci Twisto oceňuji především její přehlednost, bezpečnost a možnost být finančně více
nezávislý, říká Giebisch.
Giebisch oceňuje nejen technologické přednosti Twista. „Další silnou stránkou je také větší
bezpečnost plateb, kterou Twisto nevidomým nabízí. Po každé uskutečněné platbě mi přijde
okamžitě notifikace o její skutečné výši, a to díky napojení Twista s Apple Pay,“ dodává
Giebisch. Také placení faktur a složenek Twisto svým uživatelům zjednodušilo funkcí Twisto
Snap. Díky této funkci stačí daný dokument vyfotit, údaje o čísle účtu či variabilním symbolu
se tak jednoduše naskenují a není nutné je opisovat.
Spolupráce, která má smysl
Obzvláště finanční technologie jsou podle Giebische pro nevidomé velmi důležité a užitečné.
Podle něj má jen několik bankovních institucí přizpůsobené mobilní aplikace pro nevidomé .
Jako tester aplikace Twisto zkouší její funkčnost a přehlednost, vytváří analýzy a vše poté
konzultuje s vývojovým týmem, který jeho doporučení implementuje. „Karlovy postřehy a
pohled na věc nám pomáhají na aplikaci nahlížet z jiné perspektivy. Jsme velmi rádi, že
naše práce má smysl a spolupráce s panem Giebischem přináší nová řešení a zlepšuje
nevidomým uživatelskou zkušenost. Technologický pokrok usnadňuje lidem život v mnoha
oblastech a vědomí, že Twisto může přispět k lepším životům nevidomých a zrakově
handicapovaných, nás při naší práci motivuje a velmi těší,“ uzavírá Šmída. Uživatelsky
přívětivá je aplikace Twisto nejen pro nevidomé, ale také pro ostatní uživatele. Odložené
platby, výhodné kurzy v zahraničí, propojení s Apple Pay a další užitečné funkce jsou tak v
dnešní době základem pro moderní správu financí.
Více o Twisto
Twisto je platební aplikace spojená s kartou Mastercard, která přináší moderní způsob placení. Díky Twisto
účtu mohou uživatelé platit internetové nákupy na jedno kliknutí, složenky a faktury hradit jejich vyfocením v
mobilní aplikaci a kdekoli jinde využít k placení Twisto kartu nebo speciální platební náramek. Navíc s
nejvýhodnějším kurzem pro platby v zahraničí. Všechny nákupy Twisto agreguje v přehledné mobilní aplikaci a
zákazník je pohodlně uhradí najednou na konci měsíce. Více informací na www.twisto.cz.

