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WEST: WestInt® kortterminaler stödjer Apples banbrytande lösning
för mobilbetalningar
Apple har precis lanserat iPhone 6 och Apple Watch tillsammans med Apple Pay, vilka
kombinerar teknologi och användarvänlighet på ett sätt som kommer att revolutionera
mobilbetalningar. West har fullt stöd i samtliga kortterminaler för tekniken bakom
Apple Pay i nya iPhone 6 och Apple Watch.
Lösningen, som har godkänts av både Visa och Mastercard, innebär att telefonen kan
utrustas med mobila plånböcker som kan användas för att genomföra kortbetalningar med
högsta säkerhet. År 2018 beräknas det finnas 1,5 miljarder mobila plånböcker enligt
analysföretaget Juniper Research.
Tekniken som Apple nu har valt för att överföra information från telefonen till butikens
kortterminal kallas för near field communication, nfc. En korttransaktion genomförs genom att
plånboken överför den krypterade kortinformationen trådlöst med nfc till kortterminalen i
butiken.
Denna teknik är särskilt väl lämpad för att använda för mobilbetalningar i fysiska miljöer där
den absolut största delen av all handel sker. Av alla transaktioner i USA 2013, genomfördes
94% vid fysiska köpställen mot endast 6% för e-handel, enligt beräkningar från US Census
Bureau.
”Svenska konsumenter betalar mest med kort i hela Europa. Nu är tiden inne för en
modernisering av denna marknad och vi har förberett oss väl”, säger Sten Karlsson, vd West
International AB.
West har som enda leverantör, fullt stöd för nfc-betalningar i hela sitt produktprogram av
kortterminaler, inklusive samtliga som har levererats ut på marknaden. En ökande skara av
ledande aktörer inom handel, hotell och restaurang använder Wests kortterminaler i sin
verksamhet. Skistar, Jula, Tempo, Intersport, JC, MQ, Gant, Gateau, Plantagen,
Blomsterlandet, Apotek Hjärtat, ÖoB och Grand Hôtel Stockholm är några exempel på
slutanvändare.
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