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Precise Biometrics samarbetar med NXP inom kontaktlösa 

biometriska smarta kort  

Precise Biometrics, en ledare inom fingeravtrycksmjukvara, och NXP® 

Semiconductors samarbetar för att integrera Precise BioMatch® Card i NXP’s 

kontaktlösa biometriska smarta kort. Samarbetet förväntas börja generera 

intäkter för Precise Biometrics under andra kvartalet 2018. 

 
Precise Biometrics fingeravtrycksmjukvara för smarta kort är integrerad i NXP:s 

fingeravtryckslösning för kontaktlösa kort som ger betalningsoperatörer och banker möjlighet 

att erbjuda sina kunder en säker, bekväm och snabb betallösning. Kortägaren autentiserar sig 

genom att placera sitt finger på det smarta kortet, vilket ger enklare och snabbare betalningar 

som gynnar både detaljhandlare och konsumenter. Samarbetet förväntas börja generera 

licens- och supportintäkter under andra kvartalet 2018, samt generera royaltyintäkter framöver.  

 

“Vi är glada över att samarbeta med NXP inom biometriska smarta kort vilket stärker vår 

position som en ledare inom fingeravtrycksmjukvara för smarta kort. Vi ser att kontaktlösa 

betalningar växer snabbt och vår kombinerade lösning förbättrar bekvämligheten väsentligt för 

konsumenter, samtidigt som den ökar säkerheten vid betalningar”, säger Torgny Hellström, 

Precise Biometrics styrelseordförande. 

 

“Genom att integrerera Precise Biometrics mjukvara för fingeravtrycksautentisering i vår 

lösning för biometriska kort, där lagring och matchning av fingeravtryckstemplat görs i ett 

Secure Element, kommer NXP att leverera den säkraste lösningen med den bästa  

användarupplevelsen för kontaktlösa biometriska kort," säger Sebastien Clamagirand, General 

Manager of Secure Payment and Identification, NXP Semiconductors. 

 

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni  2018 kl. 15.00. 

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 

Torgn Hellström, styrelseordförande, Precise Biometrics  

Telefon; 0733 45 13 00 

 E-mail; torgny.hellstrom@precisebiometrics.com  

 

OM PRECISE BIOMETRICS 

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker 

autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som ger 

marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals 

miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med 

starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com.  Följ oss på LinkedIn och 

Twitter. 
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