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Tlf.: 33 11 15 60, Telefax 33 93 15 80, E-mail: diag@dit.dk 

 

      Danish Information Application Group 
 

 

DIAG partnermøde  

Onsdag den 8. marts 2017 kl. 17:00 i  

IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V 

 

med emnet 

Disruption af betalingssystemer 
v/ Torben Hohlmann, Senior Vice President, Nets Denmark A/S 

 

Vi har i Danmark været vant til, at betalingssystemer var et af de mange områder, hvor vi som nati-

on var langt fremme, blandt andet drevet af en samarbejdende finansiel sektor, som sørgede for 

PBS-betalinger og fælles Dankort terminaler. Og vi så med forundring på andre landes fortsatte an-

vendelse af fx checks. Denne tidlige udvikling har betydet, at vi i 20-30 år har haft de samme løs-

ninger og de samme muligheder at forholde os til. 

 

Den verden er under hastig forandring. Man kan vel sige, at hele betalingsformidlingsområdet i den 

grad kan gå hen og blive disrupted. 

 

De regulatoriske ændringer indebærer, at helt nye spillere vil kunne påtage sig rollen som betalings-

formidler samtidig med, at nye platforme bliver bragt i spil – apps, kontaktløs betaling, near field 

communication og på bagsiden forskellige former for kommunikation mellem aktørerne. Vi ser og-

så en udvikling i retning af såkaldt ’instant payment’ som ændrer ved virksomhedernes likviditet. 

Man kan vel sige, at alt er i bevægelse. 

 

Vi har fået Torben Hohlmann, Nets Danmark A/S, til at beskrive de forandringer der er på vej og 

hvad vi kan forvente, det betyder for forbrugerne, virksomheder og organisationer – og ikke mindst 

i et it-perspektiv. Vi håber også, at Torben vil kunne fortælle os om, hvordan Nets ser denne kon-

kurrence og hvad det vil betyde for Nets’ udvikling af services. 

 

Efter indlægget er der middag kl. 19.00 i Restaurant Tårnet. Til middagen er én repræsentant for 

hver partnervirksomhed inviteret. Gæster er som altid velkomne mod en forudbetaling på kr. 700. 

Tilmelding til arrangementet stiles til DIAGs sekretariat, mail diag@dit.dk. 

 

Med venlig hilsen 

DIAG / Per Buchwaldt 

 

 
PS: Bemærk, at DIAGs retningslinier vedr. "No Show" er gældende  

 No Show defineres som udebliven fra et møde efter tilmelding, men uden efterfølgende framelding inden kl. 15.00 

dagen før mødedatoen (eller seneste hverdag før denne). Framelding kan ske telefonisk - til Sekretariatet 

(diag@dit.dk - telefon: 33 17 97 94), eller til "Arrangøren" fra bestyrelsen (pebu@regionsjaelland.dk – telefon 22 

20 26 08).  

 No Show medfører debitering af et udeblivelsesgebyr svarende til "Gæsteprisen" (p.t. kr. 700,-).  
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