


I skal samarbejde med Smart Payments by nets.

VI forbinder vi banker, virksomheder og forbrugere 

gennem innovative, digitale betalingsløsninger. 

Vi står blandt andet bag Dankort, E-Boks, Betalingsservice og NemID.

vi arbejder hele tiden med hvordan vi kan lave nye produkter, 

der gør det nemmere, sjovere og mere sikkert at betale. 

Vi  udvikler ideer til hvordan digitale betalinger skal foregå i fremtiden

for brugere, butikker og virksomheder

Vi arbejder med de nyeste teknologier 

og kigger på situationer hvor nye måder at betale på kan gøre en forskel. 

SMART PAYMENTS 
by NETS



SMART 
PAYMENTS
CREATION LAB

I skal arbejde med afdelingen Creation Lab.

Her arbejder vi med mange forskellige teknologier og problemstillinger. 

Lige nu arbejder vi blandt andet med:

Biometri

Robotter (Pepper)

Blockchain

Virtual Reality

Augmented

Nye shoppe oplevelser

IDentitet

…

Vi undersøger og eksperimentere med nye betalingsløsninger. 

Vi finder på de nye idéer 

og udvikler de tidlige prototyper 

til mulige nye produkter. 

            



I dag foregår de fleste
betalinger digitalt med :

- betalingskort/dankort

- en wallet på
mobiltelefonen

med digitalt kreditkort

- MobilePay

.  BAGGRUND FOR JERES UDFORDRING
Der var en gang hvor vi gik I banken

for at hæve penge med vores bankbog, 
der var lavet af papir. 

Og vi hævede kontanter i en automat 
så vi kunne betale.

Men nu er der flere butikker og banker, der 
slet ikke tager imod kontanter.



JERES INNOVATIONS-
UDFORDRING

PROBLEMET

Fysiske penge findes ikke længere. 

Alle penge overføres digitalt også i butikker.

UDFORDRINGEN

Find en smart, nem og sikker løsning på 

hvordan børn kan få lommepenge fra deres

forældre og betale i butikkerne?

(via en app? et armband? eller noget helt nyt)

Design jeres idé, så vi kan se hvordan den fungerer. 

(*Halvdelen af jer skal arbejde med denne udfodring)

      2. BETALING I EN 
FORLYSTELSESPARK 

      1. LOMMEPENGE

PROBLEMET

En hel dag i en forlystelsespark med hele familien 

er sjov, men der er også mange ting at betale for 

(man skal prøve noget, spise, drikke, have en ballon, 

betale for entre, måske parkere sin bil eller bo på 

hotel).

UDFORDRINGEN

Find en smart, nem og sikker løsning på hvordan

både børn og voksne kan betale uden at have 

penge/kort frem hele tiden? 

(via armbånd? chip? app? mobilbetaling? eller noget

helt nyt?)

Design jeres idé, så vi kan se hvordan den fungerer. 

(*Halvdelen af jer skal arbejde med denne

udfodring)



VI VIL GLÆDE OS TIL AT VISE JER HVAD VI ARBEJDER PÅ I VORES 
KONTOR PÅ ØSTERBRO. 

Her vil vi fortælle om:

- Smart Payments og Creation Lab 

- Hvordan arbejder vi med innovation

- Hvilke løsninger vi arbejder vi

- Give en demo af fremtidens betalingsløsninger

+ starte en lille brainstorm session for at samle op på
mulighederne

og hjælpe jer i gang

BESØG HOS 
SMART PAYMENTS



FORBEREDELSE
PÅ SKOLEN
FØR BESØGET

Inden I besøger os skal I på skolen snakke om:

- Hvad er penge?

- Hvad er digitale penge og hvad er digitale betalinger?

- Hvad sker der, når man betaler med et Dankort?

- Hvornår på en almindelig uge betale man for noget?

- Hvor har jeres forældre pengene?

- Hvordan kommer pengene fra jeres forældre til jer?


