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WEST: Expansion i Sydafrika
West International har tecknat avtal med V-Switch Ltd om leveranser av en komplett
lösning för hantering av kortbetalningar till den växande vårdsektorn i Sydafrika.
Affären innebär en väsentlig ökning av företagets närvaro på den sydafrikanska
marknaden.
Sydafrika är en viktig tillväxtmarknad på den afrikanska kontinenten. Där finns idag
uppskattningsvis tvåhundrafemtio tusen kortterminaler vilket beräknas öka till en miljon inom
några år. West är sedan flera år etablerad som leverantör av kortterminaler till Sydafrikas
största bank, ABSA Bank.
V-Switch är en leverantör av finansiella tjänster för det privata sydafrikanska
vårdprogrammet ”The Net 1 Health Program”. Programmet riktar sig miljoner vårdtagare med
bristande hälsoskydd i hela landet. V-Switch agerar dels som kortutgivare till patienter och
levererar kortbetalningslösningen till vårdgivarna.
I pilotfasen av programmet kommer V-Switch att tillhandahålla betaltjänster till 1 500
vårdinrättningar som servar 15 000 individer och deras familjer. Marknadspotentialen inom
hälsoprogrammet är mer än 40 000 vårdinrättningar som behöver utrustning för
kortbetalningar.
Inlösande bank i vårdprogrammet kommer att vara Standard Bank, vilka jämte ABSA utgör
den andra ledande banken i Sydafrika. Genom affären med V-Switch kommer Wests
kortterminalslösning bli inkopplad och certifierad av Standard Bank. Detta öppnar upp
ytterligare marknadssegment, däribland Standard Banks egna behov av kortterminaler för
sina kunder inom butik, hotell och restaurang. Den installerade basen uppgår där till 50 000
terminaler.
”Vi skriver nu ännu ett nytt kapitel i Wests historia. Jag är mycket stolt att inleda detta
samarbete med Sydafrikas ledande leverantör av finansiella tjänster inom hälsosektorn.
Affären har stor strategisk betydelse för Wests internationella expansion och fortsatta
tillväxt”, säger Sten Karlsson, vd West International AB.
”Jag är mycket positiv till detta partnerskap med West. Deras teknologi kommer positionera
oss framkanten i en rad industrier i Afrika”, säger Johan Bosch, CTO V-Switch Ltd,
Parterna har tecknat ett ramavtal som löper under minst fyra år. I samband med
avtalstecknandet har West erhållit en första pilotorder på drygt 2,5 Mkr. Nödvändiga
certifieringar beräknas vara på plats runt årsskiftet då leverans sker.
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