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Global topkarakter til svenske Payair 
– fintech-selskabet tager teten blandt mobile betalingsløsninger

Stockholm-baserede Payair er næste fintech-selskab til at slutte sig til rækken af 
svenske tech-fænomener. Da Mastercard for nylig offentliggjorde sin internationale 
liste over leverandører af løsninger til digitaliserede kortporteføljer stod Payair som 
den eneste virksomhed øverst på listen.

Listens platinum-niveau – hvor Payair er placeret som eneste virksomhed – indebærer, at 
virksomheden er den globale leverandør, der har leveret og driver flest velafprøvede og 
kvalitetssikrede produkter til Mastercard og deres kunder.

– Når Payair placeres som Mastercards eneste platinum-leverandør i verden, er det et enormt 
kvalitetsstempel for vores arbejde. Det viser, at vi har en forståelse for hele behovskæden – 
fra kortudsteder til slutbruger – og det er en kvittering for, at vi har erfaring og kompetence 
nok til at levere certificerede løsninger til store finansinstitutioner, siger administrerende 
direktør og grundlægger af Payair, Sören Babra.

Payair blev grundlagt i 2009 og har udviklet sig til en specialist i mobile betalingsløsninger, 
e-handelssystemer og digitale tegnebøger. Siden starten har virksomheden knyttet mange af 
Nordens største kortudstedere til sig og startet samarbejde med både Mastercard og Visa. 
Med sin mobile kortportefølje, der er udviklet sammen med Mastercard, tager Payair nu teten 
i udviklingen af den digitale betalingsindustri. 

Payairs digitale tegnebog, som er integreret med Mastercards globale digitale platform, 
Masterpass, gør det muligt at betale direkte med mobilen på internettet og i fysiske butikker. 
Via tastetryk eller scanning aktiveres mobiltjenesten, der godkender brugeren og afslutter 
købet med kredit- eller betalingskort fra Mastercard eller Visa.

– Sammen med Payair har vi udviklet en digital kortportefølje, som ikke bare lever op til 
sikkerhedsregler og funktionelle krav, men også gør det muligt for vores kunder at 
skræddersy designet efter deres grafiske profiler og specifikke funktioner. Det er sådanne 
detaljer, der i sidste ende forbedrer oplevelsen af betalingen siger Digital 
forretningsudviklingschef Mastercard i Norden og Baltikum, Mats Taraldsson.

Kigger mod nye markeder
Siden samarbejdet med Mastercard blev påbegyndt for godt et år siden, har Payair knyttet 
mange af de store kortudstedere på det nordiske marked til sig. Med en brancheledende 
platform til mobile handels- og betalingsløsninger til finansielle institutioner samt en 
topkarakter fra Mastercard løfter Payair nu blikket mod nye markeder.

– I dag har vi aftale med Mastercard og mange af de største banker i Norden. Interessen for 
vores løsninger vokser med rekordfart, hvilket viser, at Payairs leveringssikkerhed og 
stabilitet værdsættes af markedet. Innovative evner til at finde nye digitale 
betalingsløsninger, som er både lettere og sjovere at bruge, bliver stadig vigtigere på 
markedet for mobile og digitale betalingsløsninger, siger Sören Babra.



Om Payair
Payair er den førende aktør inden for mobil handel og tilbyder en brancheledende platform til mobile 
handels- og betalingsløsninger for finansielle institutioner. Med lang erfaring i at udvikle mobile 
betalingsløsninger til nogle af verdens største banker og finansinstitutioner har Payair blandt andet 
specialiseret sig i udvikling og hosting af digitale tegnebøger, som gør det muligt, hurtigt, enkelt og sikkert 
at betale direkte med mobiltelefonen på mindre end ti sekunder på internettet og i fysiske butikker. 

Payair var de første i Europa til at udvikle en digital tegnebog til at samle betalingskort på mobilen. 
Payair var den første certificerede leverandør af Mastercards MasterPass API-tegnebog i Norden.
Payair er udpeget til Mastercards højest rangerede leverandør. 

Payair er en privatejet svensk virksomhed med international franchiseaftale på de fleste markeder globalt. 
www.payair.com

Om Mastercard Digital Vendor Directory
Mastercard Digital Vendor Directory er Mastercards liste over digitale leverandører, der har udviklet 
løsninger, som hjælper virksomhedens kunder med at digitalisere deres kortporteføljer og distribuere 
deres personlige Masterpass-aktiverede digitale tegnebøger og gør en direkte kobling mellem sælger og 
digitale platforme hos Mastercard mulig. På listen prioriteres leverandørerne ud fra tjenesternes kvalitet, 
sikkerhed, og hvor velafprøvede de er praktisk. I årets prioritering står Payair som den eneste virksomhed 
øverst på listen.

Om Masterpass fra Mastercard 
Masterpass er Mastercards digitale tegnebog, som gør effektiv og sikker betaling lettere ved køb online og i 
butikker. I Masterpass’ grænseflade, som er udviklet sammen med Payair, kan den enkelte kortudsteder 
tilpasse den digitale tegnebog i overensstemmelse med varemærkets grafiske profil ved at skræddersy 
design og funktionelle specifikationer. Ved at kombinere Masterpass og HCE får kunderne en digitaliseret 
tegnebog, der forenkler betalinger både online og i butikker. Grundløsningen indeholder

godkendelse via BankID eller andre metoder,
hosting af kort og konti på et niveau 1 PCI DSS-certificeret miljø,
Masterpass administrationsværktøj med mulighed for at konfigurere sin tegnebog, følge kundedata, FAQ og statistik,
mulighed for at man i Masterpass’ grænseflade kan oprette egne driftsregler, skræddersyet design og funktionalitet.

Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:
Sören Babra                                                  Philip Ohlsson
adm. dir. og grundlægger Payair Comma PR
Telefon: +46 73-854 99 99 Telefon: +46 70-721 70 26
E-mail: soren.babra@payair.com E-mail: philip@comma.se
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