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Nu kommer terminalen til både MobilePay og kort 

 

For første gang lanceres en ny dansk betalingsterminal, som både kan håndtere kort 

og hurtig MobilePay-betaling. Terminalen forventes at blive markant billigere end 

eksisterende terminaler i markedet og rumme øget funktionalitet. Danske Bank 

vurderer, at den rammer plet hos mindst 50.000 erhvervsdrivende i bl.a. detailhandel, 

restauranter, trafikselskaber og forlystelsesparker.  

 

Tusindvis af danske virksomheder får snart mulighed for at anskaffe en handy 

betalingsterminal, som både håndterer MobilePay og kort. Sammen med GoAppified har 

Danske Bank udviklet den nye terminal, som kan integreres med kasseapparatet eller 

fungere helt mobilt og bærbart i butikken. 

 

Terminalen testes i de kommende måneder hos pilotkunder for at høste erfaringer inden 

fuld lancering. 

 

”Mange erhvervskunder har længe efterspurgt en terminal, som fleksibelt kan håndtere 

MobilePay og kort. Nu kommer den snart. Vi tror, den har et kæmpe potentiale og vil være 

interessant for mindst 50.000 danske virksomheder i især midtersegmentet,” siger Mark 

Wraa-Hansen, chef for MobilePay. 

 

To versioner, der kan håndtere alle typer telefoner 

All-in-one terminalen findes i to versioner, der kan håndtere alle telefoner via bluetooth. 

Den udvidede version har desuden en indbygget miniprinter til bonner og en touchskærm. 

 

”Vores forventning er, at den nye terminal bliver markant billigere i indkøb for den 

erhvervsdrivende end eksisterende terminaler. Samtidig vil vi gøre transaktionsprisen for 

MobilePay på de nye terminaler fuldt konkurrencedygtig med kort for små og mellemstore 

butikker,” fastslår Mark Wraa-Hansen. 

 

Madklubben og Bülow tager den ny terminal i brug 

Terminalerne demonstreres på Foodexpo-messen i Herning fra på søndag. Fra april tages de 

i brug hos testkunder i samarbejde med kassesystemleverandøren Ajour. Samtidig kan nye 

kunder skrive sig op til løsningen. Fra sommer åbner salget, men allerede nu er der lavet 

aftaler med restaurantkæden Madklubben og lakridsproducenten Bülow. 

 

"Vi glæder os til at teste den nye terminal hos Madklubben. Vi oplever, at mange af vores 

gæster i forvejen benytter MobilePay på deres telefoner, når de eksempelvis skal dele en 

regning internt. Nu kan tjeneren nemt og hurtigt give gæsten valget mellem at betale med 



 
 

kort eller MobilePay direkte på terminalen i restauranten," siger Steffen Tang Lystbæk, 

økonomidirektør i Madklubben. 

 

Hos Bülow er oplevelsen, at de små all-in-one terminaler gør det nemmere og mere 

kundevenligt at åbne nye udsalgssteder med den succesrige chokoladelakrids. 

 

”Vores salgspersonale og kunder vil være glade for, at mobil- og kortbetaling bliver endnu 

smartere og endnu mere standardiseret. Kort og MobilePay er nu engang de 

betalingsmetoder, danskerne har taget til deres hjerter,” siger Johan Bülow, ejer af Lakrids 

by Johan Bülow.  

 

MobilePay-løsninger til typer virksomheder 

Den nye terminal udvider antallet af MobilePay-løsninger til dansk erhvervsliv. De mindre 

virksomheder kan fortsætte med MobilePay Business, som slet ikke kræver en terminal. De 

store kæder som Dansk Supermarked vil typisk fortsat vælge den hvide MobilePay-brik, 

som p.t. er solgt i tæt på 20.000 eksemplarer. 

 

”Alle virksomheder kan dog sagtens vælge den nye all-in-one terminal. Men den vil 

sandsynligvis i særlig grad appellere til midtersegmentet af virksomheder. Her har der 

manglet en skræddersyet MobilePay-betalingsløsning, som også kan håndtere kort,” 

vurderer Søren Jensen, direktør for GoAppified, der både har medvirket til at skabe den nye 

terminal og MobilePay-boksen. 

 

Virksomheder kan skrive sig op fra i dag 

All-in-one terminalen er en slags minicomputer, hvor softwaren løbende kan opdateres til 

ny teknologi eller nye brugssituationer. Den sælges af en række kassesystemleverandører. 

Virksomheder kan nemt og hurtigt skriftligt tilkendegive deres interesse for løsningen på 

MobilePay.dk. Det er også enkelt og hurtigt for den erhvervsdrivende at tage den nye 

terminal i brug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere information 

Link til fotos af de nye terminaler: www.mobilePay.dk/terminal 

Link til yderligere information om de nye terminaler: www.goappified.dk/terminal 

 

Hvis du ønsker interviews eller yderligere information  

Peter Kjærgaard, presseafdelingen, Danske Bank, 25 42 42 02  

Søren Jensen, direktør, GoAppified, 40 99 69 01, www.goappified.com 

http://www.mobilepay.dk/terminal
http://www.goappified.com/


 
 

Sådan bruger kunden all-in-one terminalen  

Kunden har altid mulighed for at vælge mellem betaling med kort eller MobilePay-terminal.  

 

Kunden kan betale med kort sådan her: 

 I kortlæser for magnetkort 

 I kortlæser for kort med chip 

 Kontaktløst med NFC for kontaktløse kort 

 

Kunden kan betale mobilt sådan her:  

 Log på MobilePay  

 Hold mobilen mod terminalen   

 Kunden modtager beløbet og accepterer betalingen  

 Samtidig modtager kunden en kvittering i MobilePay, såfremt butikken har en aftale med 

Storebox 

Sådan gør kunden sin mobil klar til betaling 

Det er nemt at gøre sin mobil klar til betaling. Typen af mobiltelefon afgør, hvilken teknologi, der 

skal bruges.  

a) En iPhone kræver bluetooth (BLE) aktiveret (4s og op efter har BLE) 

b) En Android-telefon kræver BLE aktiveret  

c) En Windows Phone scanner QR-koden i terminalens display 

Ved at logge på MobilePay og klikke på MobilePay-ikonet øverst til højre kan kunden se, om 

mobiltelefonen er klar til betaling. Hvis telefonen ikke er klar, er der en guide til, hvordan man gør. 

 

Teknologierne bag MobilePay-betalingerne 

Når kunden holder telefonen tæt på terminalen, benyttes bluetooth til at formidle til MobilePay, 

hvilken terminal/kasse kunden er ved. Teknologien afhænger af, hvilken mobiltelefon kunden har 

og kundens præference.  

 

Når MobilePay har identificeret terminalen, modtages beløbet automatisk, og betalingen overføres 

til den rette modtager - lige så sikkert som enhver anden MobilePay-transaktion. 

 

 BLE (Bluetooth Low Energy) er en trådløs kommunikationsteknologi med lavt 

energiforbrug, der bliver brugt i mange forskellige applikationer.  

 

Samarbejdspartnerne bag den nye all-in-one terminal 

Funktionaliteten til at acceptere MobilePay på terminalen er udviklet til Danske Bank af 

GoAppified i samarbejde med en etableret international terminalleverandør.  

 

Sådan kommer en erhvervsdrivende i gang  

En ny terminalkunde skal have en aftale med Danske Bank om MobilePay Point of Sale, 

men behøver ikke være kunde i Danske Bank. Kunden skal desuden have en 

indløsningsaftale med en kortindløser. 


