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WEST: Nya ordrar ökar Wests marknadsandelar på den växande
marknaden för kortterminaler
Flera av Wests viktigaste kunder med OpenSolution, Payzone och Visma Retail i
spetsen fortsätter att framgångsrikt leverera innovativa betallösningar till befintliga
och nya kunder. För att tillgodose det ökande behovet har West International under de
senaste veckorna erhållit flera order på den nya generationens mobila kortterminaler.
Det sammanlagda ordervärdet överstiger initialt 6 Mkr och leveranserna kommer ske
under det tredje och fjärde kvartalet 2014.
En ökande skara av ledande aktörer inom handel, hotell och restaurang använder Wests
kortterminaler i sin verksamhet. Jula, Tempo, Intersport, MQ, Gant, Gateau, Plantagen,
Blomsterlandet, Apotek Hjärtat, ÖoB och Grand Hôtel Stockholm är några exempel på
slutanvändare.
Ordrarna gäller WestInt® kortterminaler för både stationärt och mobilt bruk, och som blivit
godkända av branschorganisationen PCI, MasterCard och Visa. Dessa terminaler
kombinerar hög kvalitet med smarta funktioner som exempelvis stöd för kommande mobila
kortbetalningar genom NFC-teknik (Near Field Communication) och snabbare betalningar
med ChipXpressTM. Det gör att det blir smidigare att betala i miljöer där det finns krav på
stabila och snabba betalningsflöden.
”Kortterminaler är vårt viktigaste strategiska område och den senaste tidens affärer bekräftar
att vi ligger i framkant när det gäller moderna och framtidssäkra kortbetalningslösningar.
Tillsammans med våra kunder kommer vi fortsätta att förändra och förbättra hur vi genomför
betalningar”, säger Sten Karlsson, vd West International AB.
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