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Kursy walut na telewizorach LG
[NOWA APLIKACJA CINKCIARZ.PL]
Aplikacja na telewizory marki LG, stworzona przez popularny serwis wymiany walut Cinkciarz.pl, to kolejny produkt przeznaczony dla użytkowników Smart TV.
Oprogramowanie jest już dostępne na platformie LG SmartWorld.
Zaprezentowana aplikacja pozwala na śledzenie kursów 24 walut oferowanych
przez serwis. Klienci mogą również skorzystać z kalkulatora walutowego, aby przeliczyć wartość
planowanych transakcji. Oprogramowanie umożliwia także dostęp do filmów instruktażowych.
Materiały wideo przeprowadzą klientów przez poszczególne etapy korzystania z usług kantoru,
m.in. w procesie generowania hasła czy dodawania kont bankowych. Te krótkie filmy omawiające
funkcje dostępne są na stronie internetowej serwisu.
W zakładce „Nowości” użytkownicy odnajdą informacje na temat aktualnej oferty firmy
oraz komunikaty skierowane do jej klientów. Aplikacja zawiera także podstawowe informacje
na temat spółki oraz oferuje dostęp do komentarzy przygotowywanych przez analityków walutowych. Aktualizowane kilka razy dziennie eksperckie materiały, dotyczą aktualnych wydarzeń
gospodarczych i kluczowych zdarzeń na światowych rynkach finansowych.
Nowa aplikacja jest dostępna za pośrednictwem platformy LG SmartWorld. Jej instalacja trwa kilka
sekund. Wszystkie zakładki zostały precyzyjnie zaprojektowane, dzięki czemu przyjazny interfejs
pozwala na intuicyjne korzystanie z jej funkcji.
Aplikacja na LG to kolejny produkt Cinkciarz.pl na Smart TV. Od 2013 r. mogą z niego korzystać
również użytkownicy telewizorów marki Samsung. Internetowy serwis wymiany walut jest jedną
z pierwszych finansowych firm na świecie, które stworzyły aplikację na Google Glass™.
Cinkciarz.pl jest także pierwszym polskim kantorem internetowym z aplikacją na Android Wear.
Instrukcja instalacji aplikacji Cinkciarz.pl dla LG Smart TV
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I NFOMARC JA O MARC E
Cinkciarz.pl to serwis wymiany walut online m.in. dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców,
podróżnych oraz osób spłacających kredyty walutowe. Firma oferuje atrakcyjne kursy 24 walut.
W ramach serwisu klienci mogą wymieniać pieniądze przez Internet (do ich dyspozycji są trzy systemy transakcyjne) oraz korzystać z kart walutowych. Transakcje mogą zawierać przez całą dobę,
siedem dni w tygodniu. Realizują je za pomocą przelewów internetowych z dowolnego banku.
Jako pierwszy kantor w Polsce Cinkciarz.pl, został włączony do organizacji SWIFT, zrzeszającej
największe banki oraz instytucje finansowe.
Znajduje się również w gronie dostawców danych oraz analiz rynkowych na platformie Bloomberga. W zestawieniu Bloomberg Rankings, Cinkciarz.pl zajął pierwsze miejsce na świecie
wg kryterium skuteczności prognozy na parze walutowej EUR/PLN za cztery kolejne kwartały 2013 r.
Prognozy Cinkciarz.pl dla pary USD/PLN zajęły także drugie miejsce na świecie za pierwszy kwartał 2014 r. W tym samym prestiżowym rankingu za pierwszy kwartał 2015 r. analitycy internetowego
serwisu wymiany walut najtrafniej przewidzieli kursy pary walutowej CZK/EUR.
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