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Kontantfri Kommune
- bliv en del af fremtiden 

Fremtidens kontantfri betalingsløsninger er allerede nu hverdagen i vores samfund, 
som er i stor udvikling. Så hvorfor ikke lade os digitalisere jeres kommunes betalings- 
muligheder?

Vi har hos Pay4it hjulpet mange kommuner i Danmark med at indføre et samlet kon- 
tantfrit betalingssystem. Tusinder af borgere og personale i Danmark lever i dag med 
en mere sikker, funktionel og tidsbesparende hverdag grundet vores betalingssystem. 
Vi er mennesker, som udvikler til mennesker, så derfor får borgerne og personalet i jeres 
kommune de bedste forudsætninger og løsninger, som er lavet på baggrund af stor 
passion og viden af vores dygtige medarbejdere. 

Betalingsløsningen er modulopbygget. Dette giver fleksibilitet og mulighed for at sam-
mensætte løsningen individuelt, således den passer til den enkelte kommunes behov 
og ønsker. Kontantfri Kommune håndterer alle betalinger sikkert, så risikoen for fejl og 
svindel minimeres. 

Alle transaktioner kan bogføres automatisk i kommunens økonomisystem og beta- 
linger indsættes direkte på kommunes bankkonto. Betalingsløsningen letter dermed 
kommunens administration og sikrer korrekt overførsel uden manuelle taste- og 
bogføringsfejl. 

Kontantfri Kommune er udviklet af Pay4it, som er godkendt af Finanstilsynet i forhold til 
E-penge og finansielle transaktioner i begrænsede netværk. 

Kontantfri Kommunes moduler kan kombineres, så de passer til den enkelte kom-
munes behov. 

Københavns Kommune - anvender Pay4it's betalingssystem i kommunens klubber 
for unge. Løsningen anvendes af mere end 8000 brugere og fungerer som eneste 
betalingsmiddel i forbindelse med køb af aktiviteter, mad og lignende
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Én samlet betalingsløsning for alle betalings- 
aktiviteter i kommunen

Modulopbygget system med høj fleksibilitet

Alle transaktioner kan bogføres automatisk i 
eksisterende økonomisystem

Sikker håndtering - nedsat risiko for 
svindel

Kontantfri Kommune er godkendt af 
Finanstilsynet 

Kontantfri Kommune
Fordele 
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Modul - Kontantfri 
Kontantfri modulet bruges til en lang række offentlige institutioner f.eks. også til borgere 
med særlige behov. Løsningen giver således mulighed for at håndtere borgernes 
penge på en nem og sikker måde. Systemet understøtter behovet for økonomisk 
gennemsigtighed, både i forhold til administration og til de pårørende. Løsningen er spe-
cielt udviklet til ældresektoren, handicapområdet og udsatte borgere. 

Modul - Skolepenge
Skolepenge er fremtidens betalingsløsning til f.eks. skoler, klubber og uddannelsesinsti-
tutioner. Modulet tilbyder en lang række betalingsmuligheder og giver samtidig borgeren 
mulighed for individuel tilpasning f.eks. i forhold til begrænsninger på forbrug. Løsningen 
anvendes typisk til betaling i kantiner og på vareautomater. Som en del af systemet er det 
muligt at tilvælge webshop, betalingsservice og madplan. 

Modul - POS system
I mange kommuner findes en række betalingssteder, hvor kommunen er ansvarlig for 
driften. Med POS modulet får kommunen et komplet betalingssystem med online kasse- 
apparat, hvor Mobilepay, kreditkort og kontanter kan anvendes som betalingsmiddel.  
Alle transaktioner lagres online og automatisk bogføring sker direkte i kommunens 
eksisterende økonomisystem. Typiske anvendelsessteder er biblioteker, svømmehaller, 
borgerservice, kulturcentre og lignende. 

Modul - Adgangsbetaling
Brugerbetaling er udbredt i mange kommuner i forbindelse med forskellige ydelser til 
borgerne. Typisk køber borgeren en enkelt eller løbende ydelse af kommunen. Det 
kan være adgang til træningsfaciliteter, aflåst cykelparkering, toiletbesøg og lignende.  
Borgeren køber adgang/ydelse og får herefter adgang til servicen enten via SMS eller 
chipkort. 

Moduler
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Modul - Foreningsbetaling 
I Danmark findes rigtig mange små og store foreninger der understøtter den almene trivsel 
blandt kommunens borgere. Mange kommuner ønsker at fremme foreningslivet og hjælpe 
med de praktiske foranstaltninger i forbindelse med betalinger i foreningerne. 
Foreningsbetaling giver en enkel og nem måde at håndtere medlemsadministration og 
kontingent på, og tilbydes uden faste omkostninger for den enkelte forening. 

Modul – MyWallet
MyWallet modulet er en traditionel E-penge løsning, som kan bruges i mange forskellige 
sammenhænge, hvor betalinger foretages jævnligt. Modulet anvendes typisk på betal-
ingsvaskerier, i kantiner, til betaling af frugtordningen i SFO, bleer i vuggestuer eller andre 
steder, hvor der jævnligt foretages betalinger. 

Hvordan virker det? - Først opretter brugerne en MyWallet konto, efterfølgende overføres 
penge via kreditkort, og herefter kan MyWallet anvendes på de tilknyttede betalingssteder. 
Alle transaktioner kan følges online af borgerne samtidig med evt. automatisk bogføring i 
kommunens økonomisystem. 

Modul
Kontantfri

Plejecentre
Ældrecentre
Handicap området
Beskyttede boliger
Udsatte borgere

Modul
Skolepenge

Folkeskoler
Efterskoler
Klubber/SFO
Uddannelses-
institutioner
Madplan

Modul
POS system

Biblioteker
Svømmehaller
Turist information
Borgerservice
Kulturcentre
Teater/Koncert
Kommunal festival

Kommune
Økonomisystem

Kommune betaling
Administrationssystem

Cloud
Hostingsystem

Modul
Adgangsbetaling

Cykelparkering
Toiletter
Medborgerhuse
Idrætshaller
Lokaleudlejning

Modul
Foreningsbetaling

Kommunale fore-
ninger
Kursusaktiviteter

Modul
MyWallet

Kantinebetaling
Vaskerier
Børnehaver
Vuggestuer
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Referencer 
Københavns kommune - anvender Pay4it's betalingssystem i kommunens klubber for 
unge. Løsningen anvendes af mere end 8000 brugere og fungerer som eneste betalings- 
middel i forbindelse med køb af aktiviteter, mad og lignende. Systemet fungerer med 
integration til en række øvrige kommunale IT systemer i samarbejde med KMD. 

Høje Taastrup kommune - bruger betalingssystemet på en række forskellige områder i 
forhold til borgerbetaling i kommunen. Skoler, klubber, kulturhus, teater, bibliotek, sprog-
center og medborgerhus er blandt de steder hvor systemet anvendes som betalings- 
løsning i kommunen. Der gennemføres mere end 500 daglige transaktioner, der bogføres 
direkte i Høje Taastrup Kommunes økonomisystem.

Sønderborg kommune - anvender en række forskellige betalingsmoduler i forbindelse 
med betalinger fra borgerne. Sønderborg Turistbureau anvender POS modulet til daglige 
ekspeditioner, skolerne anvender Skolepenge og kommunens ældrepleje anvender 
Kontantfri modulet. Den samlede løsning giver kommunen en række besparelser og en 
nemmere hverdag. 

Assens Kommune - ønskede en nem og hurtig betalingsmulighed for politikere og 
medarbejdere på kommunens rådhus. Med POS modulet blev opgaven løst via en selv- 
betjeningsløsning, så kantinens personale nu kan koncentrerer sig om madlavning fremfor 
ekspeditioner. Endvidere anvender folkeskolerne i Assens Kommune, Skolepenge modulet 
som en del af hverdagen. 

Faaborg Midtfyn kommune - anvender Pay4it's Adgangsbetalings modul i forbindelse 
med deres nye havnebad. Borgerne kan købe adgang til saunaen, toilettet eller leje et 
lokale og betaling sker via mobiltelefonen. Samtidig er medlemmer af vinterbader forenin-
gen oprettet som gratis brugere, hvilket betyder at de kan anvende systemet via telefonen 
uden betaling. 
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Det Fri Gymnasium i København - havde et stort problem med at nå og betjene de 
ca. 800 elever i forbindelse med spisepausen i kantinen. I dag anvender skolen Pay4it's 
Skolepenge Modul, hvilket har betydet en væsentlig hurtigere håndtering af betalinger og 
dermed en meget kortere kø i kantinen. Betaling sker via elevernes studiekort, der også 
kan anvendes i skolens vareautomat. 

CFD - Center For Døve - er landets største leverandør af serviceydelser til døve samt 
mennesker med høretab og med kombineret syns- og høretab. Behovet for en enkel og 
nem løsning i forbindelse med administration af brugernes betalinger er blevet løst med 
Kontantfri Modulet fra Pay4it. Brugerne og pårørende har et godt og detaljeret overblik 
over betalinger, hvilket skaber tryghed i hverdagen.

Spejdernes Lejr 2017 - lavede Pay4it et komplet betalingssystem for Spejdernes Lejr 
med mere end 80.000 deltagere og gæster i alle aldre og fra mange forskellige lande. På 
Spejdernes lejr var der mere end 100 betalingssteder, som håndterede mere end 500.000 
transaktioner i løbet af den uge, hvor lejren blev afholdt. Betaling foregik med NFC chip, 
som var tilknyttet deltagernes armbånd eller gæstekort.

Klubkort nr.: 0011223344

Klubkort nr.: 0011223344

Klubkort nr.: 0011223344
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NFC og fremtiden
Hos Pay4it er NFC og fremtiden her allerede, lad os hjælpe jeres kommune med at blive 
digitaliseret.

Forestil dig at børnene i din kommune kan tage i svømmehallen, handle i skolens kantine 
eller printe på det lokale bibliotek med kontantfri betaling, hvor forældrene har den fulde 
kontrol over beløb og transaktioner? Eller at omsorgsmedhjælperne på et plejehjem kan 
hjælpe borgerne med at styre deres økonomi blot med få klik og ikke have 17 forskellige 
pengekasser stående fysisk på kontoret? 

Det er rent faktisk det, som vi hos Pay4it gør, og vi har allerede hjulpet mange kommuner 
og borgere på denne måde. Vi har både gjort deres hverdag mere sikker og enkel samtidig 
med, at vi sparer borgere og personale for tid. 

NFC er en teknologi, som gør, at to enheder kan kommunikere sammen. Hos Pay4it har 
vi løsninger indenfor NFC, som kan anvendes med mobiltelefon eller et betalingskort. Det 
er en nem og hurtig proces, som bliver mere og mere udbredt, og som i fremtiden vil blive 
en stor del af betalingsløsninger i samfundet. Vi gør vores bedste hver dag, for at udvikle 
markedets mest sikre og funktionelle løsninger, med den bedste service og support.

Er du blevet nysgerrig på de kontantfrie løsninger, som vi tilbyder? 

Så kontakt os gerne på tlf. +45 2681 5500.
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Om pay4it
Hos Pay4it arbejder vi professionelt med fokus på sikkerhed og optimale brugerløs-
ninger for at skabe kontantfrie betalingsmuligheder til samfundet. Vi udvikler og op-
timerer hver dag for at lave de bedste og mest funktionelle løsninger, hvor vi tilbyder 
service og support.

Vi er med kunden hele vejen fra idé til det implementerede betalingssystem, hvor 
vi også tilbyder hjælp og support, når betalingssystemet er i brug. Vi står altid til 
rådighed for jer, og vores kunder har derfor altid et sikkerhedsnet, hvis udfordringer 
og spørgsmål skulle opstå.  

Vi er eksperter i at skræddersy special løsninger til vores kunders behov, og kan 
med vores team af specialister udarbejde mangeartede opgaver indenfor software og 
hardware. 

Pay4it står allerede bag de kontantfrie løsninger hos blandt andet Københavns 
Kommune og forskellige folkeskoler rundt i landet. Vi har blandt andet udarbejdet 
den kontantfrie løsning til HTK Pay (Høje Taastrup Kommune), hvor borgerne i kom-
munen kan benytte kontantfrie betalinger hos kommunes aktiviteter, som både er 
kulturhuse, klubber, biblioteker mm. 

Du har sikkert også hørt om bycyklerne i Odense og Randers, og set de kontantfrie 
løsninger i solcentre og på kaffeautomater? Det er nemlig noget af det arbejde vi  
laver. Vi hjælper danskerne med at få en kontantfri hverdag, som både sparer tid, men  
også giver en større sikkerhed og overblik over økonomiske midler.  

Vores løsninger bliver udviklet og testet fra vores kontor i hjertet af Kolding.  
Men vi leverer til hele Danmark. Med vores solide erfaringer og vores dygtige med- 
arbejdere, får du hos os, den mest sikre og holdbare kontantfri betalingsløsning.  
Vi er mennesker, som er passioneret for at hjælpe andre med en lettere og mere 
funktionel hverdag. 

Pay4it står klar til at supportere og hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8.00-18.00. 
Du er også velkommen til at ringe for at høre nærmere om vores produkter, og hvad 
vi kan gøre for dig. 

Vi er hos Pay4it godkendt af Finanstilsynet og samarbejder blandt andet med 
Danmarks fire største teleselskaber TDC, Telia, 3 og Telenor. 
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Pay4it's historie/milestones

2008 
Pay4it opstart 

2009 
Første SMS betaling sker via teleselskaber: 

Automater, Solcenter, Vaskeri
Samarbejde med NETS og Teller starter

Indløsning af kreditkort betalinger  

2012 
Pay4it bliver godkendt af Finanstilsynet 

2013 
Første betalingssystem hos kommunal 

folkeskole implementeres  
2014 
Partnergodkendelse hos Mobilepay

2016 
Godkendelse af egen betalingsterminal

(Visa og MasterCard)

2017 
Første komplette kommune betalingsløsning 2018 

Mere end 100.000 registerede brugere
 i Danmark

2019 
Fuld forkuseret indsats på kommunale
betalingsløsninger



12 Pay4it  |  Kontantfri Kommune

pay4it
Saxovej 18
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 2681 5500

info@pay4it.dk
www.pay4it.dk
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