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Global topprangering for svenske Payair 
– finansteknologiselskapet inntar teten blant mobile betalingsløsninger

Stockholmsbaserte Payair er neste finansteknologiselskap å slå følge med ledet av 
svenske teknologikunder. Da Mastercard nylig slapp sin internasjonale liste over 
leverandører av løsninger for digitaliserte kortporteføljer stod Payair som eneste 
selskap øverst på listen.

Listens platinum-nivå – der Payair som eneste selskap befinner seg – innebærer at selskapet 
er den globale leverandøren som har levert og driver de mest utprøvde og kvalitetssikrede 
produktene til Mastercard og kundene deres.

– At Payair rangeres som den eneste platinumleverandøren til Mastercard i hele verden er et 
enormt kvalitetsstempel for det arbeidet vi gjør. Det viser at vi har en forståelse for hele 
behovskjeden – fra kortutsteder til forbruker – og er et bevis på at vi har erfaring og 
kompetanse nok til å levere sertifiserte løsninger til store finansinstitusjoner, sier Sören 
Babra, visedirektør og grunnlegger av Payair.

Payair ble grunnlagt i 2009 og har utviklet seg til å bli en spesialist på mobile 
betalingsløsninger, e-handelssystem og digitale lommebøker. Siden starten har selskapet 
knyttet til seg mange av de største kortutstederne i Norden og har inngått samarbeid med 
både Mastercard og Visa. Med sin mobile kortportefølje, som er utviklet sammen med 
Mastercard, inntar Payair nå teten i utviklingen av den digitale betalingsindustrien. 

Payairs digitale lommebok, som er integrert med Mastercards globale digitale plattform 
Masterpass, gjør det mulig å betale direkte med mobilen på Internett og i fysiske butikker. 
Med et knappetrykk eller en skanning aktiveres mobiltjenesten som autentiserer brukeren og 
utfører kjøpet med et kredittkort eller debetkort fra Mastercard eller Visa.

– Sammen med Payair har vi utviklet en digital kortportefølje som ikke bare lever opp til 
sikkerhetsregler og funksjonskrav, men som også gir kundene mulighet til å tilpasse designen 
i henhold til sine grafiske profiler og spesifikke funksjoner. Det er slike detaljer som til slutt 
øker betalingsopplevelsen, sier Mats Taraldsson, digital forretningsutviklingssjef for 
Mastercard i Norden og Baltikum

Blikket rettet mot nye markeder
Siden samarbeidet med MasterCard startet for godt og vel et år siden har Payair knyttet til seg 
mange av de store kortutstederne i det nordiske markedet. Med en bransjeledende plattform 
for mobile handels- og betalingsløsninger for finansinstitusjoner, og en topprangering fra 
Mastercard, retter Payair nå blikket mot nye markeder.

– Vi har i dag en avtale med MasterCard og mange av de største bankene i Norden. Interessen 
for løsningene våre vokser i rekordfart, noe som viser at leveringssikkerheten og stabiliteten 
til Payair verdsettes av markedet. Innovativ evne til å finne nye digitale betalingsløsninger 
som er både praktiske og morsomme å bruke blir stadig viktigere i markedet for mobile og 
digitale betalingsløsninger, sier Sören Babra.



Om Payair
Payair er den ledende aktøren innen mobil handel og tilbyr en bransjeledende plattform for mobile handels- 
og betalingsløsninger for finansinstitusjoner. Med lang erfaring fra å utvikle mobile betalingsløsninger for 
flere av verdens største banker og finansinstitusjoner har Payair blant annet spesialisert seg på utvikling og 
hosting av digitale lommebøker som gjør det mulig raskt, enkelt og sikkert å betale med mobiltelefonen på 
mindre enn ti sekunder på Internett og i fysiske butikker. 

Payair var først i Europa med å utvikle en digital lommebok for å samle bankkort i mobilen. 
Payair var den første sertifiserte leverandøren av Mastercards Masterpass API-lommebok i Norden.
Payair er kåret til Mastercards høyest rangerte leverandør. 

Payair er et privateid svensk selskap med internasjonale franchise-avtaler i de fleste globale markeder. 
www.payair.com

Om Mastercard Digital Vendor Directory
Mastercard Digital Vendor Directory er Mastercards liste over digitale leverandører som har utviklet 
løsninger som hjelper selskapets kunder med å digitalisere sine kortporteføljer og distribuere sine 
personlige Masterpass-aktiverte digitale lommebøker, og gir mulighet for en direkte kobling mellom selgere 
og digitale plattformer hos Mastercard. Listen rangerer leverandørene basert på kvaliteten til tjenestene, 
sikkerheten og hvor praktisk velprøvde de er. I årets rangering står Payair alene i toppen av listen.

Om Masterpass fra Mastercard 
Masterpass er Mastercards digitale lommebok som forenkler en effektiv og sikker betaling når du handler 
på nettet og i butikkene. I grensesnittet til Masterpass, som er utviklet sammen med Payair, kan hver 
kortutsteder tilpasse den digitale lommeboken i samsvar med varemerkets grafiske profil gjennom 
skreddersydd design og funksjonelle spesifikasjoner. Ved å kombinere Masterpass og HCE får kunden en 
digitalisert lommebok som gjør det enklere å betale både online og i butikk. Grunnløsningen inneholder

identifisering med BankID eller andre metoder,
hosting av kort og konto i et nivå 1 PCI DSS-sertifisert,
Masterpass administrasjonsverktøy med mulighet for å konfigurere lommeboken, følge kundedata, OSS og statistikk,
mulighet for å skape egne driftsregler i grensesnittet til Masterpass, skreddersydd design og funksjonalitet.

For mer informasjon ta kontakt med:
Sören Babra                                                  Philip Ohlsson
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