
Innovative betalinger

Slik skaper Bolt 
nye inntekter med 
betalinger



90,8 %
PAN autoriseringsgrad1

95,9 %
Token-autoriseringsgrad1

Hvordan bidrar 
betalinger til 
innovasjon?
I en digitalisert verden er innovative digitale betalinger en nøkkelfaktor for 
bedrifter som vil tilby smidige og konkurransedyktige kundeopplevelser. 
Forbrukerne forventer at digitale betalinger skal være like sikre og sømløse 
som betalinger i butikk, men de vil også at betalingene skal føles usynlige i 
kjøpsreisen. 

Å levere på disse forventningene kan skape betydelige vekstmuligheter, 
men det er lettere sagt enn gjort. Digitale transaksjoner finnes overalt, 
og det samme gjelder utfordringene som er forbundet med dem – 
fra tregtflytende kundereiser til økt risiko for svindel. Digital svindel 
skjer nesten ti ganger oftere enn i butikk (2), og også autentisering og 
autorisering medfører større utfordringer enn ved fysiske betalinger. Disse 
utfordringene kan ha negativ innflytelse på kundeopplevelsen, øke antall 
forlatte handlekurver og dermed ha negativ innflytelse på både inntekter 
og fortjeneste. I Europa er nesten 50 % av de forlatte handlekurvene en 
følge av friksjon i checkouten (3).

Bedriftene vil trenge tekniske løsninger som holder følge med 
ambisjonene, spesielt i en verden med økte kundekrav, kontinuerlig 
utviklende risikofaktorer og markedskompleksitet. Dette gjelder særlig 
transport- og mobilitetsindustrien, der innovasjon hjelper bedrifter som 
Bolt med å levere en bedre kundeopplevelse og utvikle nye inntekter ved 
hjelp av optimaliserte transaksjonsprosesser.

1 VisaNet Data, GBI Monthly Authorisation 
Report, May 2022 
2 Visa 2021 fraud data 
3 Euromonitor International, Voice of the 
customer: Digital Survey, March 2021
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Utfordringen: 
Aldri slutte å se 
fremover
Bolt er en av Europas første mobility-as-a-service-apper. Det estiske 
selskapet tilbyr taxitjenester, el-sparkesykler, matleveranser og 
bildelingstjenester. Bolt har virksomhet i over 500 byer og hjelper over 100 
millioner kunder som sammen gjennomfører flere millioner transaksjoner 
hver måned. I takt med at Bolt vokser globalt, vokser også de regulatoriske 
og sikkerhetsmessige kravene selskapet må ta hensyn til, blant annet 
autentiseringsregler for digitale betalinger som for eksempel PSD2 
og direktivets krav til Strong Customer Authentication (SCA). Bolt står 
overfor store utfordringer når det gjelder feilaktig avviste betalinger, lav 
andel av godkjente betalinger og gjentagende betalinger. Det er ikke bare 
selskapets inntekter som er truet, men også varemerkeløftet om raske, 
sikre og friksjonsfrie kundeopplevelser.

For å styrke Bolts globale vekst – og som et tiltak for å kunne fortsette 
å levere de smidige tjenestene forbrukerne forventer – kontaktet Bolt 
Adyen for å utforske hvordan vår fintech-plattform kunne hjelpe dem med 
å optimalisere selskapets betalinger. Timingen kunne ikke vært bedre, 
ettersom Adyen allerede samarbeidet med Visa for å forbedre Visas 
eksisterende løsninger Visa Token Services og EMV® 3D Secure (3DS).

“Hvis kundene har høy terskel for å legge inn kortet 
hos oss, eller å betale for tjenester, er det mindre 
sannsynlig at de bruker produktet vårt.”

Karin Kase, Head of Global PR, Bolt
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Løsningen? 
Innovative betalinger 
som leder an i 
utviklingen
Ved å kombinere funksjonene til Visa Token Services med Adyens Network 
Token Optimisation kunne Bolt dra full nytte av fordelene med network 
tokenization, for eksempel i form av høyere autoriseringsgrader, økte 
inntekter og et smartere system for å forebygge svindel.

Med Adyens Network Token-løsning kan Bolt forsikre seg om at sensitive 
kundedata beskyttes i hvert trinn av betalingen, noe som gir en kraftig 
reduksjon i svindelrisikoen. Parallelt med dette kommer EMV® 3DS – neste 
generasjons autentiseringsverktøy for e-forhandlere som ønsker sikkerhet 
i sanntid – til å gi Bolt mulighet til å levere raske, sikre og friksjonsfrie 
autentiseringer.

Med mulighet til å dele mer transaksjonsdata med kortutstederne kan 
Bolt verifisere betalinger med presisjon og benytte seg av SCA kun 
når det er nødvendig. For Bolt innebærer det at selskapet kan forbedre 
kundeopplevelsen, øke sikkerheten og redusere kostnadene. 

Denne løsningen hjelper bedriftene med å optimalisere inntektene enda mer. 
Visa Account Updater Suite sørger for at kundenes betalingsopplysninger 
holdes oppdatert på en sikker og automatisk måte. For Bolt og deres 
kunder innebærer dette at de blir kvitt momentet der kunden må oppdatere 
kortopplysningene sine fordi de eksisterende kortopplysningene er utdatert. 
Dette har redusert antallet forlatte handlekurver både for vanlige og 
gjentagende betalinger i forbindelse med mistede, stjålne eller utløpte kort 
og kortopplysninger.

Hvordan fungerer Adyens Network Token 
Optimisation? 
 
Med Adyens Network Token Optimisation 
kan Adyen bestemme når Bolt bør bruke 
henholdsvis nettverkstoken eller PAN, basert 
på vår machine learning og plattformdata.

Adyen implementerer nettverkstoken 
kun dersom kortutstederen foretrekker 
tjenesten, og Adyen kan umiddelbart prøve 
transaksjonen på nytt med PAN dersom 
kundens kort avvises.

“Visas og Adyens teknologi gir oss muligheten 
til å effektivisere virksomheten. Network tokens 
er neste trinn i utviklingen for kortnettverkene, 
samtidig som 3DS gir Bolt mer trygghet i 
kundeverifiseringen.”

Martti Ilves, Head of Commerce, Bolt
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Kundeopplevelser i 
verdensklasse og økte 
inntekter
Adyen har samarbeidet med Bolt for å levere en smidig implementering av 
både nettverkstokens og EMV® 3DS, og avkastningen på investeringen 
har overgått forventningene. Adyens og Visas innovasjon har gitt 
fantastiske resultater for både forhandler og konsument [NT1] , blant annet 
i form av friksjonsfrie kjøpsreiser og bedre oversikt over datainnsikter 
mellom vertikaler, salgskanaler og markeder. 

Visas data viser at den gjennomsnittlige autoriseringsgraden i Europa, ved 
hjelp av tokenisering, havner på 95,9 %, mens tilsvarende gjennomsnitt for 
PAN ligger på 90,8 %. Med Adyens Network Token Optimisation kan Bolt 
basere seg på vår machine learning-algoritme for å få maksimal effektivitet 
av transaksjonene og bruke tokens strategisk når det er hensiktsmessig (1).

Bolt sparer i dag langt mer gjennom effektiviseringer enn tidligere og har 
sterk tillit til sin evne til å levere en sikker og sømløs betalingsopplevelse til 
en stadig voksende kundebase. 

Optimaliser betalingene 
– øk inntektene
Ved å kombinere fordelene med Adyens og Visas tilbud kan hvert enkelt 
selskap skape innovative og sikre betalingsløsninger.

Gjør som Bolt og maksimer inntektene ved å øke autentiseringsgradene, 
redusere feilaktig avviste betalinger og øke kundetilfredsheten. La oss 
hjelpe dere med å tilpasse dere til, og vokse med, dagens samfunn på en 
god måte.  

Learn More Please get in touch with your Visa Representative to unlock 
the benefits of Visa Token Service and EMV® 3DS and find out more
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