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Historien om Dankort Henning Jensen Hent PDF Historien om Dankort er den første bog, der fortæller om
Dankortets vej fra en svær startfase til nutidens succes. Bogen er skrevet af Henning Jensen, der var ansat i
Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkortselskab (PKK) fra 1981 til 1985, og dermed var aktiv deltager i

etableringen af Dankort-systemet.

Hvert år sætter brugen af Dankortet nye rekorder. I 2014 rundende kortet én mia. transaktioner og i 2016
tyder meget på, at kortet bliver anvendt mere end 1,3 10 mia. gange. Der er udstedt over 5 mio. Dankort og
Visa/Dankort, og omkring 75 pct. af alle kortbetalinger med gængse betalingskort i Danmark sker med

Dankort. Kun meget få andre lande har betalingskort med en tilsvarende stor udbredelse, der anvendes af stort
set alle indbyggere, og som kan anvendes i enhver butik, i taxa, i parkeringsautomater, på nettet, i små og

store restauranter – ja alle vegne.

Men Dankortet havde en meget svær fødsel, med stor politisk modvilje, udbredt skepsis hos forbrugerne, og
modstand hos mange butikker. Samtidig skulle mange forskellige interesserer forenes for overhovedet at få
skabt konceptet, det tekniske system, designet og alt andet omkring kortet. Og de første mange år efter, at

Dankortet kom på markedet, var anvendelsen beskeden. Antallet af transaktioner steg ganske vist måned efter
måned, men først i slutningen af 80’erne, næsten 10 år efter at Dankortet så dagens lys, nåede antallet af
transaktioner op på det niveau, som pengeinstitutterne havde beregnet var nødvendigt for at få økonomi i

projektet. Siden er det gået stærkt og Dankortet er i dag danskernes foretrukne betalingsmiddel.
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Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Historien om Dankort&s=dkbooks

