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Steria betalingsløsning til  
1000 ICA-butikker  

 
 

ICA Norge AS og Steria as har inngått avtale om levering av nye 
betalingsløsninger til samtlige av kjedens dagligvareforretninger. Leveransen 
vil bestå av rundt 3000 terminaler inklusive programvare til i overkant av 
1000 butikker. 
 
Steria har i løpet av  2004 brukt mye ressurser på å utvikle en helt ny betalingsløsning og 
terminalplattform. Arbeidet har resultert i en moderne og svært fremtidsrettet løsning. 
Avtalen med ICA blir Sterias første store leveranse av denne nye betalingsløsningen. 
 
– Det spesielle med den nye løsningen/plattformen som Steria nå har utviklet er at den 
fungerer på en rekke terminaltyper og kan tilpasses kravene til mange forskjellige bransjer. 
Det forteller Terje Haugseth, sjefkonsulent i Steria. De nye løsningene er utviklet med 
utgangspunkt i at det skjer en rivende utvikling både innen kommunikasjonsformer og 
-løsninger. 
 
I følge Haugseth er dette en avtale som vil løpe over mange år. 
 
– Siden dette er en åpen løsning som gir rom for stor grad av valgfrihet, tilpasning til egne 
behov og videreutvikling, er vi overbevist om at den vil være attraktiv for mange bedrifter i 
mange år fremover, fastslår han. 
 
Steria vant kontrakten i en åpen konkurranse hvor alle aktørene i markedet deltok. 
 
 
Steria (www.steria.no) 
Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene med mer enn 8.200 medarbeidere i 11 land og en 
omsetning på nærmere åtte milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Norge i 2003 
var 632 millioner kroner og antall medarbeidere er 250. Bransjer hvor vi er spesielt sterke omfatter: offentlig sektor, 
helse, justis og politi, bank/finans, telekom, transport, varehandel og servicevirksomheter. Vårt tjenestetilbud dekker 
hele verdikjeden i forhold til å planlegge, bygge og forvalte it-løsninger. Det betyr at vi fungerer som en tverrfaglig 
partner for våre kunder, og bistår med alt fra ideutvikling og rådgivning til prosjekttering og bygging av systemer, 
infrastruktur og løsninger, til driftstøtte og delvis eller full outsourcing.  
 
Steria har 20 års erfaring innen smartkort og elektronisk betalingsformidling, og er i dag markedsleder i Norge. Vi 
har levert over 100.000 terminaler til det norske markedet. Våre produkter og tjenester omfatter: Fastmonterte 
betalingsterminaler; mobile betalingsterminaler samt integrerte betalingsløsninger. 
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