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ÖoB investerar i nya kortterminaler från West International
Nu byter ÖoB ut samtliga kortterminaler i samband med en affär som har gjorts med
Payzone, en ledande leverantör av betaltjänster. De nya kortterminalerna från West
International, WestInt 8006, har stöd för kommande mobila kortbetalningar genom bl a
NFC-teknik (Near Field Communication). ÖoB är en av Sveriges största lågpriskedjor
och finns i dag på mer än 100 platser runtom i Sverige. Totalt rör det sig om cirka 500
kassaplatser.
- Det centrala för oss när vi gör en sådan här affär är säkerhet för våra kunder och effektivitet
vid köp i kassan, och vi är säkra på att vi har gjort rätt val. Vi beräknar att alla våra
kortterminaler är utbytta i början av oktober, säger Madeleine Jonsson på ÖoB.
West International AB är sedan 2011 leverantör av kortbetalningsterminaler till Payzone.
- Den svenska kortterminalsmarknaden genomgår just nu en stor förändring. Vi är glada över
att kunna erbjuda marknaden kortterminaler som ligger i teknisk framkant och som möter de
krav som köparna har. ÖoB betjänar över 100 000 kunder dagligen, och att vi får möjlighet
att installera vår betallösning och terminal hos en sådan kedja är en framgång för oss, säger
Madeleine Lang på Payzone.
För ytterligare information kontakta:
Sten Karlsson, vd West International AB
Mobil: 070-555 6065
E-post: sten.karlsson@westint.se

Om West International AB (publ):
West International levererar smarta transaktions- och betalningslösningar inom butik, hotell och restaurang, samt retail banking. Bland företagets
erbjudanden finns kortterminaler, utrustning till kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningskiosker och andra produkter som alla
syftar till att effektivisera våra kunders betalningsflöden för sina konsumenter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men
också direkt till slutkund. Bland kunder och användare återfinns exempelvis Visma, Schenker, EG Gruppen, Fujitsu, Micros-Fidelio, Volvo,
Payzone Nordic, Citibank och Absa Bank. Bolaget har säte i Stockholm och är listat på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är
Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 031-7455000. Se även www.westint.se

