
Innovative betalinger

Sådan skaber Bolt 
nye indtægter med 
betalinger



90.8 %
PAN-autorisationsgrad1

95.9 %
Token-autorisationsgrad1

Hvordan fremmes 
innovation med 
betalinger?
I en digitaliseret verden er innovative digitale betalinger en nøglefaktor 
for virksomheder, som gerne vil tilbyde smidige og konkurrencedygtige 
kundeoplevelser. Forbrugerne forventer, at digitale betalinger er lige så 
sikre og ukomplicerede som betalinger i butik, men de vil også gerne have, 
at betalingerne skal opleves som en naturlig del af købsrejsen. 

At levere på disse forventninger kan skabe betydningsfulde muligheder 
for vækst, men det er lettere sagt end gjort. Digitale transaktioner er 
overalt, og det samme er deres udfordringer – fra træge kunderejser til 
øget risiko for svindel og bedrageri. Digital svindel sker næsten 10 gange 
hyppigere end i butik (2), mens godkendelse og autorisering også har 
større udfordringer end ved fysiske betalinger. Den slags udfordringer kan 
påvirke kundeoplevelsen negativt, øge antallet af forladte indkøbskurve 
og som følge deraf påvirke både omsætning som indtjening. I Europa 
skyldes næsten 50 % af alle forladte indkøbskurve bøvl og irritation ved 
betalingsprocessen (3).

Virksomheder vil få brug for tekniske løsninger, der holder trit med deres 
ambitioner, særligt i en verden med øgede kundekrav, konstant udviklende 
risikofaktorer og markedskompleksitet. Dette gælder særligt transport- 
og mobilitetsindustrien, hvor innovation hjælper virksomheder som Bolt 
med at forbedre kundeoplevelsen og generere nye indtægter gennem 
optimerede transaktionsflow

1 Adyen Dashboard Data, 2022 
2 Visa 2021 fraud data 
3 Euromonitor International, Voice of the 
customer: Digital Survey, March 2021
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Udfordringen: 
Altid blive ved med at se 
fremad
Bolt er en af Europas første mobility-as-a-service-apps. Den estiske 
virksomhed tilbyder taxatjenester, el-løbehjul, madudbringning og 
delebilstjenester[1] . Bolt har aktiviteter i over 500 byer og hjælper over 100 
millioner kunder, som tilsammen gennemfører flere millioner transaktioner 
hver måned. I takt med at Bolt vokser globalt, vokser også de regulatoriske 
og sikkerhedsmæssige krav, som virksomheden skal tage hensyn til, 
blandt andet godkendelsesregler for digitale betalinger som f.eks. PSD2 
og disses krav til Strong Customer Authentication (SCA). Bolt står over for 
store udfordringer i forbindelse med fejlagtigt afviste betalinger, lav andel 
af godkendte betalinger og tilbagevendende betalinger. Det er ikke kun 
virksomhedens indtægter, der er truet, men også varemærkets løfte om 
hurtige, sikre og gnidningsfrie kundeoplevelser

For at styrke Bolts globale vækst – og som et led i fortsat at levere de 
smidige tjenester, som forbrugerne forventer – kontaktede Bolt Adyen for 
at finde ud af, hvordan vores fintech-platform kunne hjælpe virksomheden 
med at optimere sine betalinger. Timingen kunne ikke have været bedre, 
eftersom Adyen allerede arbejdede med Visa for at forbedre Visas 

“Hvis kunder opfatter det som 
grænseoverskridende at formidle deres 
kortoplysninger til os eller betale for tjenester, er de 
mindre tilbøjelige til at bruge vores produkt.”

Karin Kase, Head of Global PR, Bolt
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Løsningen? 
Innovative betalinger, 
der driver udviklingen
Ved at kombinere funktionerne fra Visa Token Services med Adyens 
Network Token Optimisation kunne Bolt få fuldt udbytte af fordelene 
ved netværkstokenisering, som f.eks. højere godkendelsesrater, øgede 
indtægter og et smartere system til at forebygge svindel.

Med Adyens Network Token-løsning kan Bolt sikre, at følsomme 
kundedata beskyttes på hvert trin af betalingen, hvilket kraftigt mindsker 
risikoen for svindel. Parallelt hermed vil EMV® 3DS – næste generations 
godkendelsesværktøj til onlinekunder, der ønsker sikkerhed i realtid – give 
Bolt mulighed for at levere hurtige, sikre og ukomplicerede godkendelser.

Med muligheden for at dele flere transaktionsdata med kortudstedere 
kan Bolt verificere betalinger med præcision og nøjes med at bruge SCA, 
når det er nødvendigt. For Bolt betyder det, at virksomheden kan forbedre 
kundeoplevelsen, øge sikkerheden og reducere omkostninger. 

Denne løsning hjælper virksomheden med at optimere indtægterne 
yderligere. Visa Account Updater Suite sikrer, at kundernes 
betalingsoplysninger sikkert og automatisk holdes opdateret. For Bolt og 
virksomhedens kunder betyder det, at de slipper for det trin, hvor kunder skal 
opdatere eksisterende og forældede kortoplysninger. Dette har reduceret 
antal forladte indkøbskurve, når det handler om såvel eksisterende som 
tilbagevendende betalinger, der er koblet til mistede, stjålne eller forældede 
kort og kortoplysninger.

Hvordan fungerer Adyens Network Token 
Optimisation? 
 
Med Adyens Network Token Optimisation kan 
Adyen bestemme, hvornår Bolt bør anvende 
et netværkstoken eller PAN, baseret på vores 
maskinlærings- og platformsdata.

Adyen implementerer kun netværkstokens, 
hvis kortudgiveren foretrækker tjenesten, 
og selvom kundens kort afvises, kan Adyen 
umiddelbart prøve transaktionen igen med 
PAN.

“Visas og Adyens teknologi giver os mulighed for 
at effektivisere vores virksomhed. Netværkstokens 
er næste trin i udviklingen af kortnetværk, 
samtidigt med at 3DS giver Bolt øget tryghed i 
verificeringen af kunder.”

Martti Ilves, Head of Commerce, Bolt
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Kundeoplevelser i 
verdensklasse og øgede 
indtægter
Adyen har arbejdet med Bolt med henblik på at levere en smidig 
implementering af såvel netværkstokens som EMV® 3DS, og afkastet 
på investeringen har overgået alle forventninger. Adyens og Visas 
innovation har skabt fantastiske resultater for både kunder og forhandlere, 
blandt andet gennem ukomplicerede købsrejser og bedre overblik over 
dataindsigter mellem sektorer, salgskanaler og markeder. 

Visas data viser, at den gennemsnitlige autoriseringsgrad i Europa, ved 
hjælp af tokenisering, ligger på 95,9 % mens tilsvarende gennemsnit 
for PAN ligger på 90,8 %. Med Adyens Network Token Optimisation kan 
Bolt trygt sætte sin lid til vores maskinlæringsalgoritme for at maksimere 
effektiviteten af virksomhedens transaktioner og strategisk bruge tokens, 
når det tilfører positiv værdi (1).

Bolt opnår i dag større besparelser gennem effektiviseringer end tidligere 
og har en stærk tiltro til virksomhedens evne til at levere en sikker og 
problemfri betalingsoplevelse til den konstant voksende kundebase. 

Optimer jeres 
betalinger – øg jeres 
indtægter
Ved at kombinere fordelene ved Adyens og Visas tilbud kan hver eneste 
virksomhed skabe innovative og sikre betalingsløsninger.

Gør som Bolt, og maksimer jeres indtægter ved at øge godkendelsesrater, 
mindske fejlagtigt afviste betalinger og øge kundetilfredsheden. Lad os 
hjælpe jer med på vellykket vis at tilpasse og udvikle jer sammen med 
dagens samfund. 

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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