
Wincor Nixdorf lanserar Aevi – framtidens mobila
betalningslösning för kontantlösa transaktioner
Wincor Nixdorf, experter på framtidens transaktioner och betalningar, lanserar en ny plattform för kontantlösa
betaltransaktioner. Wincor Nixdorf Aevi integrerar butikernas kassor med mobila lösningar på ett standardiserat sätt, vilket
innebär att de inte längre behöver anpassa sig till bankerna eller vara förbundna att använda en viss sorts betalningsterminal. 

– Vårt mål är att erbjuda en lösning som möjliggör en optimal kundupplevelse och inte bara hanterar betalningarna. Aevi-plattformen sänker
kostnaderna för handeln, konsumenterna och revolutionerar butikernas sätt att göra affärer, säger Håcan Tiwemark, Nordenchef på 
Wincor Nixdorf.

Lösningen består av tre delar: den multifunktionella mobila kassalösningen Aevi Pay, 
Aevi Money för kontantlösa transaktioner och den Android-baserade B2B-lösningen 
Aevi Marketplace. Tillsammans kombinerar Aevi-portföljens olika delar Wincor Nixdorfs långa erfarenhet och djupa kunnande inom betalningar
och transaktioner.

Aevi Pay kan användas både ute i butiken som en mobil betal- och informationsterminal för kundsupport och som kopplad till backoffice-
system för att utföra administrativa uppgifter såsom lager- och orderhantering. Dessutom kan den mobila kassalösningen användas som
stationär kassa, då låst i en dockningsenhet som ansluter till kassalåda, kvittoskrivare, kunddisplay och andra nödvändiga enheter. Plattan
kommer att finnas i 8,3 och 10 tumsformat och kan köras på både Windows 8.1 och på Android-plattformar. Tekniken stödjer betalkort med
såväl magnetremsa som chip och i Aevi Pay ingår även Aevi Wallet för hantering av mobila betalningar med hjälp av QR-koder och av
kommande NFC-teknik.

Aevi Money omfattar auktorisation, omkoppling och dirigering av bankomattransaktioner, inklusive drift av bankomatnät. Genom att Wincor
Nixdorf har integrerat standardprogramvara i lösningen kan man nu erbjuda hela betalplattformen som en tjänst. Med lösningen går det enkelt
att fylla på sina mobila plånböcker, ta ut kontanter och överföra pengar till andras bankkonton eller mobila plånböcker – även för personer
som har mobiltelefon men inte något bankkonto.

Aevi Marketplace är ett Android-baserat applikationskoncept. För att kunna erbjuda en mängd olika applikationer snabbt, förser Wincor
Nixdorf programutvecklare runt om i världen med ett öppet utvecklingskit. Återförsäljare eller banker kan sedan ladda ner dessa
tredjepartsprogram från en B2B-plattform på en Android-baserad surfplatta. Några exempel är appar som återförsäljare kan använda för att
sortera varor eller som förenklar delning av restaurangnotor.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Anna Thuresson, Nordic Marketing Manager
Wincor Nixdorf Nordic
Mobil: 070 166 0920
E-post: anna.thuresson@wincor-nixdorf.com

Wincor Nixdorf, experter på framtidens transaktioner och betalningar, levererar IT-lösningar och tjänster till handeln och banker över hela
världen. Wincor Nixdorf erbjuder även produkter och tjänster till post, lotteri, sjukvård och bensinstationer. Wincor Nixdorf finns i representerat
i över 100 länder, med egna dotterbolag i 37 av dessa. Sammanlagt har bolaget 9 000 anställda. Produktionsanläggningar finns i Paderborn,
Tyskland samt i Singapore, Shanghai och Sao Paolo. För mer information, besök www.wincor-nixdorf.se


