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WEST: Fortsatta leveranser av nästa generations kortterminaler till
ABSA Bank öppnar dörrar till nya kunder
Moderniseringen av kassautrustningen vid de nationella bankkontoren i Sydafrika hos
ABSA Bank fortsätter. West International har enligt plan erhållit ytterligare order på
nästa generations kortterminaler som hjälper banken att klara nya och hårdare
säkerhetskrav från kortindustrin (PCI och EMV).
Det som föregått det nu pågående utbytet av kortterminaler på bankkontoren är drygt ett års
utvecklingsarbete där West har gått igenom bankens tester och erhållit godkännande för den
egenutvecklade kortterminalen WestInt® 8006. Kortterminalerna uppfyller de högsta
säkerhetskraven och har stöd för kommande mobila kortbetalningar genom NFC-teknik
(Near Field Communication).
Ordervärdet uppgår till 3,7 MSEK och leveranserna av utrustningen går som tidigare via
bolagets systemintegratör i Sydafrika, Bullion IT. Leveranserna genomförs under det andra
kvartalet 2014.
”Wests relation med ABSA Bank, som numera är en del av Barclays Bank, sträcker sig över
mer än 10 år under vilka vi levererat betalutrustning till deras bankkontor. Jag är mycket stolt
att Sydafrikas största bank fortsätter att välja West som leverantör. Affären i sig har en
fantastisk potential, men Sydafrika är en mycket stor tillväxtmarknad gällande betalutrustning
och den här affären öppnar upp dörrar till nya kunder”, säger Sten Karlsson, vd West
International AB.
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