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WEST: Strategisk storaffär med Absa Bank som moderniserar
infrastrukturen för kortbetalningar i Sydafrika
West International har ingått avtal med sin lokala systemintegratör, Bullion IT, för en
omfattande uppgradering av Absa Banks system för kortbetalningar i Sydafrika. Avtalet
löper initialt på fem år och omfattar leveranser av programvara för bankens
kortterminaler och ny betalväxel. Värdet av affären under det första året kommer inte
understiga 7,5 Mkr.
Affären utgör en milstolpe i Wests förmåga att kunna leverera alla kritiska delar i
infrastrukturen för kortbetalningar. Den är också strategiskt viktig för West då den
öppnar upp det mycket stora kundsegment som utgörs av bankens externa kunder
inom butik, hotell och restaurang.
West har sedan flera år levererat ett mycket stort antal kortterminaler till Absa Bank. Dessa används
idag på bankkontoren, som finns över hela landet. Affären innebär att dessa kommer uppgraderas med
ny programvara, samt att banken installerar en ny betalväxel för att hantera flödet av korttransaktioner.
Efter uppgraderingen har banken en framtidssäker lösning för kortbetalningar, som klarar de ökande
säkerhetskraven från kortindustrin.
Genom att addera en komplett betalväxel till produktportföljen kan West nu hantera alla kritiska delar
som ingår i infrastrukturen för kortbetalningar. Affären öppnar samtidigt för möjligheten att förse Absa
Bank med kortterminaler för bankens externa kunder inom butik, hotell och restaurang. Den installerade
basen uppgår där till mer än 40 000 kortterminaler.
"Samarbetet mellan Absa Bank och West International har funnits mer än 15 år och har fungerat mycket
bra. Vi känner oss trygga i att tillsammans med West förse bankens kunder med framtidens lösningar
för kortbetalningar”, säger Harry van Staden, Operations Manager Absa Bank.
”Jag är mycket glad och stolt över att West på nytt har fått förtroendet från Absa Bank och därmed
förstärker vår roll som en ledande leverantör på den sydafrikanska marknaden”, säger Sten Karlsson,
vd West International AB.
Parterna har tecknat ett ramavtal som löper under minst fem år med möjlighet till årsvis förlängning.
Leveranser av programvaran förväntas starta under andra kvartalet 2017. Värdet av affären under det
första året kommer inte understiga 7,5 Mkr.
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