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MobilePay maksutavaksi verkkokauppaan – useita myymälöitä ja
maksunvälittäjiä heti mukana
MobilePay on tullut tänään maksutavaksi useisiin suosittuihin verkkokauppoihin. Danske Bank
on sopinut yhteistyöstä usean maksunvälittäjän kanssa, ja kuusi verkkokauppaa tuo maksutavan
yhteensä lähes 400 000 suomalaisen asiakkaansa käyttöön. Tämä on ensimmäinen kerta, kun
Suomessa mobiilimaksaminen tulee näin laajasti verkkoon.
MobilePay-maksusovelluksen yritysratkaisu on ollut Suomessa käytössä jo niin fyysisessä
kaupankäynnissä kuin mobiilisovelluksissakin. Nyt MobilePay lanseerataan samanaikaisesti neljään
verkkokauppaan – mukana ovat vaate- ja asustekauppa Boozt, kosmetiikkamyymälä Cocopanda sekä
lelukaupat BR-lelut ja Toys ”R” Us. Myös urheilukaupat SkatePro ja Unisportstore ottavat MobilePayn
käyttöön ensimmäisten joukossa.
- Henkilöiden välisestä maksamisesta, ravintoloista ja mobiilisovelluksista tuttu teknologia on nyt
jalkautettu verkkoympäristöön. Palvelu on sama, vain konteksti muuttuu. Käytännössä kyse on
maksamisesta puhelimella ilman maksukorttitietojen erillistä syöttämistä, mikä helpottaa ja nopeuttaa
asiakkaan ostoprosessia, MobilePay myynti- ja kumppanuustiimin johtaja Anniina Heinonen toteaa.
Suomessa MobilePay-käyttäjämäärät ovat kasvaneet kovaa vauhtia, ja MobilePay on käytössä jo
360 000 suomalaisella. Alkukevään ja kesän aikana uusia käyttäjiä on tullut lähes 100 000. Tanskassa
kokemukset myös verkkomaksamisesta ovat hyviä – MobilePay on käytössä yli 4400
verkkokauppiaalla.
- MobilePay-maksutavan käyttöönotto on kasvattanut Tanskassa loppuunvietyjen kauppojen määrää
verkossa keskimäärin 17 %. Tämä osoittaa helppouden, jonka mobiilimaksaminen tuo kaupankäyntiin
niin yrittäjän kuin asiakkaan näkökulmasta, Heinonen kuvailee.
Verkkokaupan maksuratkaisuissa maksunvälittäjät ovat keskeisessä roolissa. Maksunvälittäjistä muun
muassa Payment Highway by Solinor, PayEx, AltaPay, NetAxept ja Maksuturva ovat nyt alkaneet
tarjota MobilePay-ratkaisua verkkokauppa-asiakkailleen. Tätä kautta MobilePay nähdään
tulevaisuudessa yhä useammissa kaupoissa maksutapana.
Solinor Oy on ensimmäisenä suomalaisena maksunvälittäjänä integroinut MobilePay-maksutavan
omaan Payment Highway -maksupalveluunsa, joka on Solinorin kumppanien kautta käytössä tuhansilla
suomalaisilla verkkokaupoilla sekä verkko- ja mobiilipalveluilla.

- MobilePay istuu loistavasti uudeksi maksutavaksi sekä Payment Highway –palveluumme että
kumppanimme Maksuturvan verkkomaksupalveluun, Maksun vahvistaminen piipahtamalla omassa
turvallisessa mobiililompakossa on nopeasti suosiota kasvattava maksamisen trendi. MobilePay on
ensimmäinen tällainen palvelu tässä markkinassa. MobilePay antaa sekä meille että asiakkaillemme
uutta bensaa liiketoiminnan ja myynnin laajentamiseen muihin Pohjoismaihin, kertoo Solinorin
liiketoimintajohtaja Sami Karhunen.
Kuinka MobilePay toimii verkkokaupassa?
- Asiakas menee haluamaansa verkkokauppaan ostoksille, valitsee maksutavaksi MobilePayn ja syöttää
kaupassa oman puhelinnumeronsa.
- Maksu siirtyy hyväksyttäväksi omaan matkapuhelimeen ja maksun hyväksyminen tapahtuu
pyyhkäisemällä.
- Rahat veloitetaan maksukortilta, jonka asiakas on liittänyt MobilePay-maksusovellukseen.
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