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WEST: Samarbetet med Payzone utökas med mobila kortterminaler
för restaurang och hotell
Payzone Nordic AB har tillsammans med West International utvecklat Pay@Table, en
mobil betallösning för restauranger och hotell. Lösningen bygger på den nya
generationens mobila kortterminaler från West. Första steget i denna del av
samarbetet innebär att Payzone beställer kortterminaler och tjänster till ett värde som
uppgår till ca 2 Mkr.
Payzone, ett dotterbolag till NETS, är Sveriges ledande leverantör av betaltjänster till
detaljhandel, restaurang och hotell. Med hjälp av Wests kortterminaler har man skapat en
komplett betallösning för restauranger. Det är den första på marknaden att skapa en
fullvärdig ersättare till magnetspårsbaserade betallösningar för barer och nattklubbar. Bland
de slutanvändare som genom Payzone nu kommer att använda WestInt® kortterminaler
finns flera av landets ledande hotell- och restaurangkedjor.
Pay@Table kombinerar en rad unika funktioner som medför stor nytta för både kund och
användare. Exempelvis har WestInt® kortterminaler stöd för kommande mobila
kortbetalningar genom nfc-teknik (Near Field Communication) vilket gör att det blir smidigare
att betala i restaurangmiljöer där det finns krav på stabila och snabba betalningsflöden. Med
Pay@Table kan restaurangen erbjuda sina kunder att betala med mobilen samt låta sina
utländska kunder betala i sin egen valuta med tilläggsfunktionen DCC. Det största värdet för
restaurangen är att betallösningen har full integration med kassasystemet vilket förenklar
administration och redovisning.
"Payzone hanterar varje år mer än 150 miljoner transaktioner vars värde överstiger 60
miljarder kronor. Tillsammans med West har vi under flera år utvecklat innovativa och
tillförlitliga kortbetalningar i världsklass. Nu tar vi nästa steg med en mobil betallösning som
revolutionerar betalningar inom restaurangnäringen”, säger Payzones vd Carl-Greger
Leijonhufvud.
Denna första order gäller WestInt® kortterminaler för mobilt bruk, och som blivit godkända av
branschorganisationen PCI, MasterCard och Visa. Leveranserna sker till största del under
det första kvartalet 2015.
”Jag är mycket glad att samarbetet med Payzone fortsätter att utveckla sig positivt.
Kortterminaler är vårt viktigaste strategiska område och denna order bekräftar att vi ligger i
framkant när det gäller morgondagens kortbetalningslösningar”, säger Sten Karlsson, vd
West International AB.
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