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Om oss



Aera er skapt av handelen – for handelen 

For å:

o Ivareta handelens interesser innenfor 
betaling og identifikasjon 

o Sikre identifikasjon av kunden i butikk 

o Opprettholde høy effektivitet og fortsatt 
lavt kostnadsnivå innenfor betaling 

Ca. 25 ansatte, forventes å øke gjennom 
2019



Handelens ståsted





Personalisert kundedialog
&

Tilpasset kundereise



Mobil transformasjon



Sømløse kundereiser



Kostnadseffektiv betaling



Å gjenkjenne kunden er avgjørende 

Hvem er kunden?

Hvor er kunden?

Hva kjøper kunden?

Gjenkjenne

Dialog

Betaling



Vekst fysisk butikk: + 2%

Varehandel 543mrd NOK hvorav 86% i fysisk butikk

Vekst netthandel Norge + 22%

Vekst netthandel Utland + 34%

Kilde: Virke Handelsrapport 2018/2019 



Dagsaktuelt scenario – med 
elementer av fremtid



Dette er familien Olsen

Per Mari Anne

14 år
Petter

12 år



Mari er et kjent medlem i et av handelens 
medlemsprogrammer...



...og har registrert seg selv og alle sine 
identifikatorer... 



Mor gir Anne og Petter lov til å handle 
innenfor gitte grenser

Medlemsprogram

Maks 300,-Maks 100,-



Mari bestiller fredagshandelen på nett

Nettbutikk

Hun registrerer samtidig at varene skal 

hentes på det vanlige pick-up punktet 

mellom kl. 15 og 18 med familiens bil

Hun betaler med 

kundeklubb-appen på 

sin mobiltelefon



Petter skal på tennis, men er sulten og 
vil ha pølse...  

Han har med seg mobilen og kan betale med Kundeklubb-appen. 

Men bare hvis han kjøper noe som er sunt.... 

Kiosk



X



Anne har vært på dans og skal videre på 
trening....

Helautomatisk butikk 



... men kan handle i den helautomatiske 
butikken på hjørnet

Anne kan låse seg inn i butikken og 

betale gjennom ansiktsgjenkjenning 

og fingeravtrykk

Helautomatisk butikk 



Far er på vei på hjem fra jobb og på vei 
til hentepunktet for netthandel.... 

Det er kø og det tar lang tid...



Når han ankommer hentested leses bilskiltet 
av og varen leveres ut 

Pick-up Point

Matkasse

Matkasse

... Men heldigvis slipper han å gå ut av bilen for å handle... 



Hele familien samlet – det er fredag! 



Handelen er i endring, men 
hvilken rolle har betaling i dette? 



Nordea + 
Mobile Pay

Okt-16

Vipps overtar 
Mcash.

Spareabank1 
inn i Vipps

Feb-17 

Nordea inn i 
Vipps Nov-17

PSD2 intro
Jan-18

GDPR 
Juli-18

Fusjon 
BankID

BankAxept
Vipps 

Juni-18

ApplePay 
Juni-18

Google Pay
Okt-18

MobilePay
trekker seg
fra Norge 

Okt-17

Historikk 

2016 2017 2018 2019

Google Pay & 
DNB

Mai-19
PayPal & DNB

Februar-19

AppleCard 
Mars-19



Oppsummering

• Digitalisering og globalisering 

• Betaling er viktig, men underordnet

• Finansiell stabilitet og tillit til betalingssystemene 
avgjørende 

• Vi må samarbeide 

• Forretningsmodeller vil utfordres og endres

Sikker og 
stabil drift Endring

PSD2

Autentisering

Regulatorisk 
sandkasse



Samarbeid mot fremtiden.

• Handel 

• Bank

• Fintech 

• Myndigheter 




