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WEST först med kontaktlösa betalningar för det svenska
betalsystemet
Idag lanserar West, som första kortterminalleverantör, kontaktlösa betalningar
anpassade för det svenska betalsystemet. Lanseringen innebär att butiker,
restauranger och hotell, snabbt kan komma igång och ta emot kontaktlösa betalningar
från världens ledande kortutgivare. För slutkunder innebär teknologin att man nu kan
betala snabbt, säkert med ett enkelt kortsvep.
Övergången till NFC för att överföra information från plastkort eller telefon till butikens
kortterminal, är en stark drivkraft i växlingen till nya kortterminaler. Av Sveriges 250 000
terminaler har 10 procent stöd för tekniken idag, men PNC (Pan Nordic Card
Association) bedömer att redan 2017 kommer denna siffra att stiga till 50 procent.
Aktörer som MasterCard och Visa har som krav på att alla nya terminaler ska kunna
hantera kontaktlösa betalningar från och med januari 2017 och att samtliga terminaler
gör det från och med januari 2020.
”Våra system har från början varit förberedda för den här typen av ny teknologi och
alla våra kunder kan nu snabbt komma igång genom en enkel och kostnadsfri
programuppdatering”, säger Sten Karlsson, vd på West International.
Den nya teknologin innebär snabbare hantering av transaktioner och därmed potential
för ökad transaktionsvolym. Exempel visar att antalet genomförda köp i
trasaktionsintensiva miljöer, såsom exempelvis arenakiosker, ökar med drygt 30
procent. Dessutom minskar hårdvaruslitaget och därmed driftstoppen relaterade till
kortköp där kortet stoppas in i terminalen.
West har gått i bräschen för att modernisera betalningar och är nu godkänd av
MasterCard som en terminalleverantör för kontaktlösa betalningar, något som återigen
gett bolaget ett försprång jämte konkurrenterna.
”Det ställs tuffa krav från kortindustrin och processen med att bli en godkänd aktör är
omfattande. För West är det av högsta vikt att ligga i framkant gällande ny teknologi
och därför är det mycket glädjande att vi nu är först i mål, att som terminalleverantör,
kunna erbjuda kontaktlösa betalningar för det svenska betalsystemet. Med vår
teknologi banar vi nu också väg för Apple Pay och andra typer av mobila
betaltjänstaktörer här i Sverige”, säger Sten Karlsson vidare.
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West International är en av Sveriges största leverantörer av transaktions- och
betallösningar. På mindre än tre år har bolaget gått från 0 till 15 procent i
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