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Hvad er MEEwalletTM?

MEEwallet er en digital pung til mobiltelefonen, hvor brugeren kan
opbevare alle sine kort, ligesom i den fysiske pung, vi kender i dag.
MEEwallet kan bruges til køb i butikker med de betalings – og loyalitetskort
som brugeren har lagt ind i sin digitale pung.
MEEwallet bruger Bluetooth og en multifaktor autorisation, som gør
betalinger hurtigere og sikrere for både dig og dine kunder.
Alle udvekslede informationer er tokeniseret, dvs. alle kort-, bruger-,
butiks- og betalingsinformationer har unikke identifikationskoder. Ingen
sensitiv eller finansiel information kan opsnappes af tredje part.
Alle butikker i ind- og udland kan bruge MEEwallet. Løsningen er
fremtidssikret og vil kunne bruges til alle fremtidige betalingskort,
kuponer, loyalitetskort.
MEEwallet kan bruges på iPhone og Android telefoner. App’en kan
downloades på App Store og Google Play nu, og kommer på Windows
Phone senere i år.
I øjeblikket kan du modtage VISA, VISA/Dankort og MasterCard og
Forbrugsforeningskort med MEEwallet og flere betalingsmidler kommer
til.

Hvordan kan mine kunder bruge deres MEEwalletTM
i min butik?

For at dine kunder kan foretage betalinger med MEEwallet i din butik, skal
du have en kommunikationsterminal (betalingsterminal), kaldet MEEgg.
MEEgg kan hurtigt og enkelt kobles sammen med jeres eksisterende
kasseapparat.

• Kunden foretager indkøb på sædvanlig vis
• Ekspedienten trykker på MEE tasten på kasseapparatet eller indtaster
beløb på stand alone tastatur
• I betalingsøjeblikket åbner kunden sin MEEwallet App og trykker ”Køb”
• MEEgg kommunikerer via Bluetooth med kundens telefon
• Kunden tjekker beløb og vælger betalingsmiddel og godkender
transaktionen ved indtastning af sin selvvalgte PIN kode
• Udsteder (f.eks. banken) godkender transaktionen, og transaktionen
gennemføres
• Kunden modtager en betalingskvittering på telefonen og på e-mail
Butikken modtager en kopi af betalingskvitteringen
• Butikken har adgang til daglige afstemnings- og transaktionsrapporter

Sikkerhed for butikker

Hos MEEdkk A/S sætter vi en ære i sikkerhed. Vi er af den
overbevisning, at sikkerhed er den allervigtigste faktor for
butikker og deres kunder.
Tokenisering
Vores løsning er baseret på en multifaktor sikkerhedsprotokol,
der krypterer (tokeniserer) al data. Kundens kort bliver
krypteret ved indrullering i MEEwallet. Dvs. at hvis kundens
telefon bliver stjålet, kan tyven på ingen måde opnå
information om kundens betalingskort.

Autorisation
I betalingsøjeblikket bliver alle kommunikationsudvekslinger
krypteret simultant og det er på ingen måde muligt at
bryde alle disse kommunikationsudvekslinger. Brugeren af
MEEwallet opretter en unik PIN kode til håndtering af alle
handlinger med pungen.

Hurtige og sikre betalinger
Med MEEwallet opnår butikken hurtige, pålidelige og sikre transaktioner.
Online transaktionerne udføres indenfor et par sekunder, hvilket
reducerer den samlede transaktionstid. Løsningen er sikker og kan ikke
brydes.
MEEgg anvender Bluetooth, hvilket gør den kompatibel med de fleste
mobiltelefoner. Aktiveringsafstanden på Bluetooth kan justeres, så den
passer til den enkelte butiks behov. Det betyder at løsningen er meget
fleksibel i oprettelsen af salgsstedet og tilpasning til jeres fysiske krav.

Hvordan kommer jeg i gang?

Kontakt os

MEEgg’s kan erhverves på hjemmesiden www.meedkk.com, ved at
kontakte salg på sales@meewallet.com eller direkte kontakt til en af
vores sælgere. Se mere om priser og udsalgssteder på vores hjemmeside.

Hvis du er interesseret i et møde, information, gennemgang af denne
brochure og en yderligere dialog. Kontakt vores salgsafdeling på telefon
eller mail.
sales@meewallet.com

Step guide til at komme i gang

www.meedkk.com og www.meewallet.com

1. Kontakt sales@meewallet.com
2. Aftale om køb af MEEgg
3. Aftale om relevante indløsningsaftaler
- og almindelig godkendelsesproces
4. Levering og installation af MEEgg

Normal procestid ca. 48 timer
• Tilslut MEEgg via strømstik
• Forbind til internet
• Skab forbindelse mellem kasseapparat og MEEgg
• Butikken er nu klar til at modtage kunder med MEEwallet
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