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WEST: Ny order bekräftar fortsatt framgång för Wests
kortterminaler
OpenSolution fortsätter att växa och tecknar löpande avtal med nya kunder. För att
tillgodose det ökande behovet har West International erhållit ytterligare order på den
nya generationens mobila kortterminaler. Ordervärdet uppgår initialt till 2,5 Mkr.
OpenSolution är en av Sveriges snabbast växande leverantörer av kassa- och betalsystem.
Med hjälp av Wests kortterminaler har man skapat ett attraktivt och innovativt erbjudande för
kunder inom evenemangsarenor och restauranger på den nordiska marknaden. Bland de
slutanvändare som genom OpenSolution nu kommer att använda WestInt® kortterminaler
finns flera av landets ledande arenor och restaurangkedjor.
Det unika med den här lösningen är att kortterminalerna har stöd för kommande mobila
kortbetalningar genom NFC-teknik (Near Field Communication), snabbare betalningar med
ChipXpress, samt är integrerade med OpenSolutions kassasystem. Det gör att det blir
smidigare att betala, som till exempel på arenor eller i restaurangmiljöer där det finns krav på
stabila och snabba betalningsflöden.
Ordern gäller WestInt® kortterminaler för både stationärt och mobilt bruk, och som blivit
godkända av branschorganisationen PCI, MasterCard och Visa. Leveranser kommer att ske
under det andra kvartalet 2014.
”Jag är mycket glad att samarbetet med OpenSolution fortsätter att utveckla sig positivt.
Kortterminaler är vårt viktigaste strategiska område och denna order bekräftar att vi ligger i
framkant när det gäller moderna och framtidssäkra kortbetalningslösningar”, säger Sten
Karlsson, vd West International AB.
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