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are

boring
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Keskeiset palvelukehitystä ohjaavat trendit

Käyttöliitttymäevoluutio Reaaliaikaisuus

Volyymien kasvu ja yksikköhintojen lasku
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Kuluttajat – “mobile matters”  

53% asiakkaista lopettaa 
sivuston käytön mikäli lataus 
kestää liian kauan mobiilissa. 

89% suosittelee brändiä – mikäli mobiilikokemus 
on positiivinen

40% asiakkaista käy sivuilla mobiilin kautta 
ennen käyntiä kivijalkakaupassa

35% ostoskärryn 
hylkäämisistä tapahtuu 
maksun tekemisen 
yhteydessä – mikäli 
haluttu maksutapa ei 
ole saatavilla

20-25% tapahtuu silloin 
kun käyttäjän tulee 
syöttää toimitusosoite 
(henkilötietoa)37.4% mikäli 

ostotapahtuman 
vieminen loppuun 
vaatii sisään-
kirjautumisen
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Miten mobiilimaksaminen eroaa “perinteisistä” maksutavoista kuten 
kortit ja e-lasku 

Joitain ydin asioita ja käyttökohteita

 Helppoa ja vaivatonta maksamista
 Aina mukana sisältäen henkilökohtaista ja sijaintitietoon perustuvaa 

dataa 
 Todennäköisempää, että asiakkaat tekevät transaktion loppuun 
 Asiakkaalle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa 
 Mahdollistaja konversiolle ja myös ristiin myynnille, ei vain 

maksuvaihtoehto ostopolun lopussa 
 Moninaiset käyttökohteet kuten lähimaksaminen, laskutus ja 

vähittäiskauppa (mobiili)



Dataa, transaktiot ja/tai 
volyymitiedot 

Käyttäjistä,
Kauppiaista,
Markkinoista
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Markkinakatsaus mobiilimaksamiseen – kuka voittaa asiakkaan sydämen (ja 
lompakon)? 

Muita toimijoita

PSD2 – Miten se tulee muuttamaan markkinaa 
(TPP:t)? 

• Samsung Pay
• WeChat Pay (beta)
• Fitbit Pay
• VISA
• Klarna

• Pankkien sovellukset
• Muiden korttitarjoajien 

palvelut
• Etc. 
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Yritykset – Integraatiot ja kyky toteuttaa reaaliajassa  

53% will leave if page load-
time is too long on mobile

1. Tarve reaaliaikaiseen talouden ja reaaliprosessien 
kokonaisnäkymään kaikilla asiakassegmenteillä

2. Kyky toteuttaa transaktioita samassa 
käyttöympäristössä

3. Käyttöoikeuksien ja datan hallinta koetaan yhä 
arvokkaammaksi

35% of cart 
abandonments occur at 
the payment stage – if 
desired payment 
method is not available

Hankintojen mahdollistaminen reaaliaikaisin 
rahoitusratkaisuin

Oikean ratkaisun tarjoaminen mahdollistaa rahoituksen 
helpottaen myös hintojen vertailua

Myös kolmansien osapuolien palvelut tarjolla 
digitaalisissa kanavissa
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Palvelutuotanto – mikä ratkaisee?

• Asiakaskokemus

• Kyky integroida eri palveluita keskenään

• Oman kehityksen ja kumppanuuksien 
menestyksekäs samanaikainen toteutus

• Avoimien rajapintojen tarjoaminen ja 
hyödyntäminen 
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Nordea 
API

3rd party
App

Nordea 
App

3rd party 
API

Nordea 
App

App
3rd party 

APP
Appstore

Asiakkaalle näkyvä sijainti voi muuttua
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Nordean Open Banking – mahdollistaa yhteistyön 
Fintechien kanssa samalla vastaten regulaatioon (PSD2)

1.600+
Rekisteröitynyttä kehittäjää 

• Maantieteellisesti hajautunut

• Eri kokoisia yrityksiä

• Eri toimialoilta
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Esimerkki monenkeskisestä toteutuksesta 
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Tulevaisuuden digitaalinen palveluekosysteemi
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Kiitos ! 
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