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Kontantlös betalning med tålig datorplatta
Mer än 17 000 festivaldeltagare på Smukfest i Skanderborg 
valde att testa den innovativa betalningslösningen och tankade 
pengar på sina armband, som var utrustad med ett NFC-chip. 
De flesta stånden hade installerat den Android-kompatibla 
Toughpad FZ-A1 från Panasonic, en robust datorplatta, som 
tål den hårda miljön på festivalen. Gästerna handlade öl och 
andra förnödenheter genom att skanna NFC-chip i armbandet 
med de Toughpad som var placerade i stånden.

Ökad försäljning och effektiv betalning
De danska festivalerna Roskilde Festival, Skive Festival och 
Skanderborg Festival, valde främst att genomföra kontantlös 
betalning för att öka säkerheten för gäster och anställda. På 
Smukfest var syftet att minska pengarna som florerade runt 
festivalanläggningen. Dessutom ger lösningen ytterligare 
fördelar såsom effektivitet och merfösäljning:
– Våra gäster har mottagit den kontantlösa betalnings-
lösningen mycket väl. 25 procent av vår försäljning sker 
genom armbandet - det är långt mer än vad vi vågat 
hoppas på. I år har vi haft ännu en rekordförsäljning på 58 
miljoner danska kronor. Vi är naturligtvis mycket glada och 
vi ser fram emot att upprepa succén nästa år, säger redovis-
ningsassistent Betina Andersen, Skanderborg Festival.

Smukfest räknar med att kontantlös betalning kom-
mer att bli ännu mer effektiv i framtiden. Utvärderingarna 
efter debuten har samlats in så att de kan användas för att 
förbättra lösningen för framtida bruk.

I stället för kort och kontanter
Panasonics tåliga datorplatta FZ-A1 ersätter kort och kontanter på festivaler. På flera av Danmarks 
festivaler har de tusentals deltagarna sluppit gå runt med pengar i sina fickor. Med ett NFC-chip i 
armbandet, har de festivalglada danskarna lätt och säkert betalat för öl, mat och andra läckerheter 
via Panasonics robusta datorplatta FZ-A1. En lösning som skapade kortare betalningstider och mer-
försäljning på Smukfest i Skanderborg.

Pålitlig Toughpad som tål både öl och lera
– Vi valde Panasonics robusta datorplattor till lösningen, 
eftersom de kan göra affärer även om nätverket är nere. Vi ser 
alltför ofta att kreditkortsmaskiner skapar långa betalnings-
tider och köer på grund av nätverksfel. Det undviker vi med 
datorplattor från Panasonic eftersom de också kan arbeta 
offline och kan utföra transaktioner på under en sekund, säger 
konceptutvecklare och festivalleverantör Kim Godiksen, Godik.

Han pekar också på Panasonic Toughpads tålighet som 
en klar fördel. Datorplattan tål både lera och utspilld öl - 
och den antireflekterande skärmen kan läsas även i starkt 
solsken, vilket inga andra datorplattor tidigare har kunnat 
leva upp till.
– Panasonic Toughpad har levt upp till sitt rykte som säker 
och robust. Det har varit 400 datorplattor i hela området i 
både strålande solsken och ösregn och vi har bara upptäckt en 
skadad Toughpad, vilket berodde på en våldsam gäst, säger 
Betina Andersen.

Panasonics tåliga datorplatta FZ-A1

Samarbetet fortsätter
NFC-tekniken fungerar inte bara som ett chip i ett armband, 
utan kan också användas via en Smartphone och andra 
enheter. Med sitt energiska entreprenörskap ser Kim Godiksen 
många möjliga sätt att använda en kombination av NFC-teknik 
och den robusta datorplattan från Panasonic i andra samman-
hang:
– Vi har fått många förfrågningar från företag, biljettförsälj-
ningskontor och föreningar som är intresserade av att veta mer 
om betalningslösningen. När jag berättar hur tekniken också 
kan användas som ett logistikverktyg med personlig tillgång 
till olika områden, vill de ofta snabbt boka in ett möte, avslutar 
Kim Godiksen.


