
Fremtidens betalingsløsninger

eFokus 12.05.15

Baard Persson Vaage



X OFFICE Business Solutions

____________________________

X OFFICE Business Consulting

X OFFICE Payment

X OFFICE Digital Services



3 ord jeg vil du skal 

huske på idag…



Username

Password

Cloud



Ingen kan spå om 

fremtiden…

…men username, 

password og cloud vil være 

sentralt tror jeg!



?

Kunde

Infrastruktur

Globale krefter:

Verdiøkende

Tjenester
P2P

Lokale krefter:

Mediaselskap

Banker

Operatører

Betalingsaktører

Drivkrefter i markedet



Starbucks er nå den 20. 

største banken i USA…



Hva skjer i Norge ?



Hva skjer i Norge ?

• Bankene henger etter og vet ikke hva de skal gjøre…det er 

bankene som har brukerne foreløpig (Nettbank)

• Lite generiske løsninger som ALLE brukere kan være med 

på…(Les: enkelt å koble seg på med brukernavn og 

passord) 

• Lite integrasjoner av mobilbetaling og nye løsninger mot 

butikker og nettbutikker - men markedet beveger seg…

• Stor usikkerhet rundt integrasjoner og hva som må til for å 

implementere betalingløsninger (Les: interne og eksterne 

kostnader)







Espresso House…



Mikroløsninger



Merkevarer overtar tradisjonell 

bankvirksomhet…

…og kombinasjonen mobil og 

bank = sant…



Look to Sweden…





- 2 millioner brukere 

- 10 banker

- Foretak, foreninger og organisasjoner

- Sende penger 

- Betale i butikk



Look to Denmark…



Over 2 millioner brukere!



Globale initiativ…







Snart kommer 

gigantene til Norge…







…og man kan handle med Apple Watch!



Samsung Pay…





Hva skjer videre ?

• Mange løsninger er ikke fullt utbygget enda knyttet til 

nye og innovative betalingsmidler

• I Norge er ikke mange av løsningene i bruk (Apple Pay 

fungerer kun i USA) men når de kommer vil det bli en 

boost på mobilbetaling…

• Du som Brukersted må i større grad vurdere om du 

skal «lokale» eller «globale» payment løsninger

• Ikke lett å få oversikt over priser og betingelser på 

løsninger



Hva med fremtiden ?



Fremtiden ?

• Clustring av firma og løsninger knyttet til nye payment løsninger 

grunnet store integrasjonskostnader

• Flere bransjer må samarbeide for å «overleve» - hvorfor ikke 

lansere Spotify for mediebransjen ? Kjøp av enkeltartikler på App

• One Click Payment er en forutsetning for suksess…less is more i 

payment «check out»

• De beste firma kommer til å bruke profesjonelle rådgivere for å 

lykkes med sine betalingsløsninger

• Teknologi blir mer og mer hyllevare, men krever tilpasning og 

integrasjon



…den som har kontroll på 

pengestrømmen…vinner 

markedet!



Alle plattformer…



Hva kan du gjøre i din 

hverdag ?

• Definere hva man ønsker med betalingsløsning -

en strategi

• Native eller responsive løsninger ?

• Lage en egen løsning eller samarbeide med andre 

?

• Whitelabel av løsninger ?

• Strategiske samarbeid ?



Takk for meg!
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