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Det har vært flere endringer for hvordan kundene 
betaler de siste fem årene, enn på de forrige 30

Betalingsapplikasjoner

...med flere

V	

Forbruker



Samarbeid er den nye konkurransekraften 

Lytte til kundene Solide teknologipartnere 

Med	flere

Intel



Norge har verdens 
mest effektive og 
sofistikerte  
betalingssystem 
med høy effektivitet 
og lav kost



Handelen er i endring 



Kostnadene øker 
både forbrukersiden – men 

spesielt på bakrommet



Retail Payment er fra handelen, til for handelen

SIKKERHET

EFFEKTIV 
AVSTEMMING

OPPGJØR

KUNDEINNSIKT

KONTANTER

KORT MOBIL

NETT

Forbedre handleopplevelsen 
for forbruker…

…og forenkle og effektivisere 
bakrommet 

Kundefront

Bakrom

Brukersted



SIKKERHET
EFFEKTIV 

AVSTEMMING OPPGJØR KUNDEINNSIKT

Forenkler og effektiviserer bakrommet 



Våre kunder er handelen. 
Gjennom våre tjenester muliggjør vi gode handleopplevelser for våre kunders kunder – forbrukeren. 

Samarbeid og totalforståelse er en differensiator

KUNDE/
HANDEL

FORBRUKER/	
SHOPPER

Tjeneste-
leverandør

KUNDEINNSIKT

Muliggjører
kundereise

FORBRUKERINNSIKT

Sømløs og	trygg	handleopplevelseØkt	konkurransekraft



Verdiforslag utarbeidet i samarbeid med våre kunder

Customer gains
The outcomes and benefits that our customer want –

either required, expected, desired or unexpected

Customer pains
Anything that our customers perceives as annoying or 

risky, either before, during or after a job

Customer jobs
Describing the things our customers are trying to 

get done or the needs they want to satisfy

Gain creators
Describes how our products and 
services creates customer gains

Pain relievers
Describe how our products and 

services alleviates customers pains

Products & services
The products and services our value 

proposition is built around

FIT



Hva betaler våre barn med i 2025..?

Google’s Tez: I India er betaling via lydsignaler lansert
Apple iPhone X: Vil lansere Face-ID

... 



Sømløs kundereise uavhengig av tid, rom og sted 



Forbruker starter handler i én kanal – og avslutter i en annen kanal

CLICK	&	COLLECT



Vi tilrettelegger for en trygg, effektiv og sømløs betaling, 
samt mulighet for å knytte betaling og kunde sikkert sammen på tvers av kanaler

Kunden møter brukerstedet i 
forskjellige kanaler…

… benytter ulike 
betalingsmidler …

…og autentiserer betaling 
ulikt… 

… vi ivaretar én ID uavhengig av 
kanal og betalingsmiddel…

eWallet

Kort

e-Signering

Biometri

PIN-kode

Web

Mobil

Fysisk

… sjekker inn på 
forskjellige måter…

Innlogging

Innlogging / gjestehandel

Beacon

… og sikrer oversiktlig avstemning og 
oppgjør nå og i fremtiden

Kortnummer

Optimalisere betaling og identifisering på tvers av kanaler



Nye betalingsmetoder

• BankAxept
• eBAX: Ny måte å betale med på nett
• Kontaktløs betaling i butikk
• Viktig at handelen legger press på sine bankforbindelser å 

innrullere kontonumre
• Personer
• Bedrifter

• Vipps & MobilePay
• Jobbe sammen om kjøreregler og prinsipper
• Klart for på netterminal
• Mål om å ta raskt ut i butikk

• Mobilbetaling
• OEM’s
• Nye initiativ

15



Infrastruktur for betaling og identifikasjon

BETALING

Alle betalingstyper

Alle kanaler

Oppgjør og avstemming

IDENTIFIKASJON

Identifisere kunde

Innrullere kunde

Håndtere samtykke

Åpne løsninger

Enkle prosesser

Rask utrulling

STØTTESYSTEMER

ETTERLEVELSE AV LOVER OG REGLER

Innebygget sikkerhetInnebygget personvernSertifiserte løsninger



En sømløs plattform 
for fremtidens 
kundereiser 

Kristian	Klavenes
Chief	Business	Development	Officer

m:	+47 926	47	466
kristian@retailpayment.no


