BETALINGSFORMIDLING

6.— 7. MARS I TRONDHEIM
RADISSON BLU ROYAL GARDEN HOTEL

ARRANGØR:

DAG 1: TIRSDAG 6. MARS
09:00–10:00 REGISTRERING

14:40–15:00 PAUSE

10:00–10:15

Velkommen
Christian Testman | Konferansier

15:00–15:30

Hvordan kan “Open Banking” gi kundene bedre banktjenester?
Aron Azzout | Strategisk rådgiver | Evry Financial Services

10:15–11:00

Open Banking Strategies: Exploring Retail Banks’ Options
in the New Ecosystem
David G. W. Birch | Global Ambassador | Consult Hyperion

15:30–16:00

“We make the world pay smarter
– From ideation to execution” – Smart Payments
Susanne Brønnum | CEO | NETS

11:00–12:30

Debatt: Hvor er bransjen om 2 år?
Hvordan vil kundebehov / kundeadferd påvirke dette?
Hvordan vil PSD2 og OpenBanking påvirke felles intfrastruktur?
Hvordan vil teknologi påvirke?
Eivind Gjemdal | Administerende direktør | BITS
Espen Einn | Seriegründer | Payr
Emma Tryti | Direktør Partnerskap | Vipps
André Magnus Hansen | CBDO | BankAxept

16:00–17:00

Digitalisering og den 4. industrielle revolusjon
Silvija Seres | Selvstendig næringsdrivende bedriftsrådgiver

17:00–17:10

Avslutning
Christian Testman | Konferansier

12:30–13:30 LUNSJ
13:30–14:00

Picking winners among the Nordic Fintech
Susanne Hannestad | CEO | FinTech Mundi

14:00–14:40

Når kan kundene betale med mobilen i butikk?
Hans Petter Hoel | CEO | Aera

Meld deg på
betalingsformidling.no

Meld deg på
betalingsformidling.no

DAG 2: ONSDAG 7. MARS
09:00–09:15

09:15–09:45

09:45–10:15

10:15–10:45

Åpning
Christian Testman | Konferansier
Hvordan brukes blockchain idag, og hvordan kan
teknologien forme framtiden?
Jon Ramvi | Founder and CEO | Blockchangers
Hvordan vil GDPR påvirke betalingsbransjen?
Catharine Nes | Fagdirektør | Datatilsynet
Open Banking in the Nordics
Michael Salmony | Executive Advise | Worldline

Meld deg på
betalingsformidling.no

10:45–11:30 PAUSE
11:30–12:00

Only you can be you/Payment in an IoT world
Wido Beekman | Manager Digital Solutions | Idemia

12:00–12:45

GAFAM og andre buskevekster
– er det noen fremtid for det norske betalingssamarbeidet?
Lars Erik Fjørtof | Partner og leder | PWC

12:45–13:00

Avslutning
Christian Testman | Konferansier

13:00–14:00 LUNSJ

Meld deg på
betalingsformidling.no

BETALINGSFORMIDLING

ALLTID AKTUELL OG BEST PÅ NETTVERKING
Kom og hør om dagens aktører som desperat prøver nye former for
samarbeid mens de utfordres av en bølge av startups og reguleringer.
Samtidig stiller vi spørsmålet om det hele egentlig er sikkert nok.
I bransjen har det lenge vært et tett samarbeid mellom bankene
mht. betaling. Både BankAxept og BankID er eksempler på dette,
men innen mobil betaling har det vært individuelle initiativ, hvor vi nå
ser tegn til samarbeid (f.eks. Nordea og Danske Bank). For eksterne
aktører fungerer det eksisterende samarbeidet som en markedsbarriere.
Det manglende samarbeidet på mobil betaling, førte til at Norgesgruppen
og Coop annonserte et samarbeid om løsning på Betalingsformidling 2016.
Samarbeid for bedre løsninger for kunder og brukersteder eller
samarbeid for proteksjonisme.
Som forbrukere blir vi stadig sporet og overvåket – til vårt eget beste
sies det. Kommersielle virksomheter benytter tjenester for effektiv
forhindring av misbruk. Det handler ikke bare om teknologi, men også
om ekspertise og analytikere innen atferd og sikkerhet.
Få områder har samme opportunisme som FinTech. Store investeringer
gjøres i nye selskap og i ulike “corporate startups”. Dels skyldes dette
endringer i regulering og dels nye teknologier som muliggjør disrupsjon
av bransjen. Det blir foredrag fra flere startups og teknologiselskap som
vil belyse flere sider. Hvem vinner i dette terrenget? Den som endrer
seg raskest eller den som skjønner teknologien?

VI TAKKER
VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:

ARRANGØR:

