Megtört a jég: feltölthetek fizets Android alkalmazások!
Szinte a Play (illetve akkoriban Android Market) indulása óta siránkoztak a felhasználók és a fejlesztk, hogy magyarországi piacra szánt Android
telefonokkal nem lehetett fizets alkalmazásokat venni, illetve publikálni. Ebbl a két korlátozásból a felhasználói oldalit nagyjából három éve rendezte a
Google, így lehetvé vált azon alkalmazások elérése, amelyekért pénzt kért a fejleszt, de hazai fejleszt – a (sokszor agresszív) reklámokon kívül – nem
tudott pénzt keresni az alkalmazásával. 2011 májusától kezdve szinte havonta röppentek fel "biztos forrásból származó" pletykák, hogy nemsokára már a
magyarországi fejlesztk is konkrét eladásokból származó pénzhez juthatnak, de ezek rendre hamisnak bizonyultak, egyszeren csak fejleszti whisful
thinking manifesztálódott. Mi sem bizonyítja jobban a Google remek titoktartását, hogy minden elzmény nélkül pár perce egy olyan levél érkezett a
postaládámba, amelyet már évek óta vártam:
We're writing to let you know that beginning March 12 2014 we will be introducing Google Wallet Merchant registration availability
for Google Play Developers in Hungary.
És valóban, Magyarország már azon országok között van, amelyekben lehetség van arra, hogy a fejleszt fizets alkalmazást töltsön fel: https://support.
google.com/googleplay/android-developer/table/3539140?hl=en
Nagy különbségek nincsenek az ország specifikus Merchant fiókok között, a lényeg az, hogy ez a lehetség nincs az Android piactérre korlátozva, be tudjuk
kötni a Google Wallet megoldást bármilyen webáruház mögé is, így tulajdonképpen bank és pénzügyi csatorna független kereskedk lehetünk és nem kell
a – sokszor – nehézkes banki integrációval szenvednünk. A Play kapcsán fontos korlátozás lehet, hogy a minimálisan elkérhet pénz a dollár árfolyamához
van kötve, ami tegnap éppen 225 forint volt, ugyanez angliai piacon 0,5 font, ami csak 186 forint, illetve az gazdasági EU területén 0,5 euró, ami 156 forint!
A Google – ha kérjük, a forintban megadott összeget átszámolja a többi ország megfelel pénznemére, de akár kézzel is beállíthatjuk az alkalmazásért
vagy az alkalmazáson belüli értékesítésért kért pénzösszeget, mert például más a fizetképes kereslet Magyarországon és Kanadában...

Kicsit türelmesebbnek kellett volna lennem, és nem nyitni egy angliai Developer Account-ot, megspóroltam volna 25 dollárt...

