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WEST: Lansering i Finland och avtal med ledande
kassasystemsleverantör
Wests kortterminalslösning har fått klartecken för att användas på den finska
marknaden. Den första kortterminalen har precis driftsatts på anrika Café Esplanad i
centrala Helsingfors. Som en del i lanseringen i Finland har West också tecknat
distributionsavtal med Kassamagneetti Oy, Finlands ledande leverantör av
kassasystem till hotell, restauranger och arenor.
- Vi har precis lanserat kortterminalen i Tyskland och nu går vår internationalisering
vidare. Efter Sverige och Norge täcker vi nu också in Finland med vår nordiska
kortterminalslösning. Vår strategi bygger på partnerskap med de bästa
kassasystemsleverantörerna vilka i sin tur hanterar de bästa kunderna, säger Sten
Karlsson, vd West International AB.
Finland är en avancerad kortterminalsmarknad som motsvarar ca 2/3 av den svenska. I
Finland används redan kontaktlösa betalningar, speciellt bland hotell och restauranger. Den
genomsnittlige finske användaren gjorde 450 icke-kontantbetalningar under 2013 vilket är
högst i världen.
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, Skistar och Grand Hôtel är några exempel på alla
dessa slutanvändare.
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