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WEST: Lansering i Norge
WestInt kortterminalslösning har blivit godkänd och erhållit certifiering för det norska
debetkortet BankAxept. Genom godkännandet kan West nu leverera en komplett
betallösning med stöd för samtliga kort på den norska marknaden.
– Tillsammans med Payzone Nordic lanserar vi nu kortterminaler som har stöd för det
norska kortet BankAxept. Först ut i backen är Skistar, som redan använder terminalen
på sina anläggningar i Trysil, säger Sten Karlsson, vd West International AB.
Norge är en avancerad kortterminalsmarknad som motsvarar ca 50% av den svenska. I Norge
finns ett lokalt debetkort, BankAxept, som ges ut av samtliga norska banker och är det mest
använda betalkortet. Det används för 9 av 10 kortbetalningar i butik och under 2014 gjordes
det 1,4 miljarder betalningar på över 111.000 köpställen.
– Att erbjuda betallösningar som fungerar i hela Norden är en av hörnstenarna i vår strategi.
Tillsammans med West har vi nu allt på plats för att leverera till kunder på den norska
marknaden, säger Carl-Greger Leijonhufvud, vd Payzone Nordic AB.
WestInt® kortterminaler är sedan tidigare godkända av branschorganisationen PCI samt
kortföretagen MasterCard och Visa. Dessa terminaler kombinerar hög kvalitet med smarta
funktioner som exempelvis stöd för kontaktlösa kortbetalningar och direkt valutaväxling, s.k.
”DCC”. En ökande skara av ledande aktörer inom handel, hotell och restaurang använder
Wests kortterminaler i sin verksamhet. Synsam, Sibylla, Parks and Resorts med bl.a. Gröna
Lund och Kolmården, Stockholm Globe Arenas, Jula, Tempo, Intersport, JC, MQ, Gant,
Gateau, Plantagen, Blomsterlandet, ÖoB och Grand Hôtel är några exempel på alla dessa
slutanvändare.
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