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Ordföranden har ordet
Ytterligare ett år i föreningens långa historia har nu passerat och som en del märkt gjorde vi en stor
översyn av våra stadgar förra året, när vi hade ett extra medlemsmöte för att fastställa dessa.
Det vi gjorde var att avskaffa ”stödmedlemmar” för att ha alla medlemmar som fullvärdiga medlemmar
med rösträtt på årsmötet.
Som ni nog redan vet vid det här laget var Ljungman alltid föregångare på de flesta områden och för 50
år sedan var samhället väldigt olikt det vi ser idag. Vad många inte vet är att redan 1967 hade Ljungmans
tillsammans med ASEA tagit fram det första fungerande kortsystemet för obemannade bensinstationer.
Om det kan ni läsa mer på sidorna 3 till 5.
Inte förrän1969, som kan vara ett av de viktigaste årtalen i sparbankernas historia, började den verkliga
utvecklingen ta fart. Den samordnade banklagstiftningen tog då bort konkurrenshinder mellan olika
bankinstitut och sparbankerna gavs då samma rättigheter som alla andra banker. Många sparbanker
började slå sig samman och den enorma utveckling som sedan ägde rum leddes sedermera av just
sparbankerna som bland annat introducerade Sparbankskort AB som gav ut det första uttagskortet,
1977.
I och med ändringen av lagstiftningen blev det möjligt att ta nästa steg i korthantering och införa
direktkoppling till kundernas bankkonton. Givetvis var Ljungmans åter med och tog fram utrustningen
för det projekt som var startskottet till dagens system. Det första stora testet genomfördes i Blekinge
och förutom OK bensinstationer var bla även Systembolaget med i denna test som sen utvärderades
för att lägga grunden till de systemkrav som fortfarande idag styr transaktionshanteringen.
Se sidorna 6-8.
Utvecklingen fortsatte med systemet ”Minibank” i Norge innan korthantering formligen exploderade i
Skandinavien och sedan spred sig över Atlanten, till USA, där man fortfarande bara hade
fullservicestationer på den tiden. Inget självtankande där inte förrän ca 10 år senare.

Bild på obemannad OK-station i Blekingeprojektet

Så här såg de första OK-korten ut

Åke Skans, Ordförande
__________________________________________________________________________
Hämta din väggalmanacka för 2017 på föreningens hemsida.
Vi har ofta dokument på vår sida för gratis nedladdning om man kan skriva ut
själv.

Framsidan från Ljungmans service 1968
Omslagsbild - SELFO-SYSTEM, Anita Olsson
Övriga foton, Ljungmans arkiv, Mats Meijer och Åke Skans
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SELFO-SYSTEM (1967)

Ur Ljungmans service 1968
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Här under finns först en bild på en Nynäsmack i Malmö där korthanteringen var i drift långt in på 1970-talet och till
höger en bild på den lite mer utrymmeskrävande styrutrustningen än vad man är van vid idag.
På bordet står, från vänster, först en sk B-panel för manuell styrning av pumparna vid test, sen en Addo-skrivare
och, på golvet, en hålremsstans och längst till höger själva styrsystemet för korten där spärrning av borttappade
kort kunde göras manuellt.
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Blekingeprojektet 1979 – On-line kortköp
Med utgångspunkt från den specifikation som gjorts upp kunde Ljungmans och
Datapoint stå för nästan hela mjukvaruutvecklingen. Detta var på vintern/våren
1979.
I en liten studie som kom ut 1982 står det att ”Sparbankerna i Blekinge startade i december 1979 ett
tidsbegränsat försök med s k betalkort i olika butiker i framförallt Karlskrona och Ronneby. Sammanlagt
deltog ca 20 butiker. Försöket hade planerats pågå under första halvåret 1980 men förlängdes senare
tom augusti månads utgång.”
Det står uttryckligen att man valde Blekinge beroende – förutom på de faktorer som gjorde att OK valde
Blekinge – också på att man ville samarbeta med OK som hade haft det som testområde.
Från kortets magnetremsa läste man ett kundnummer som gick upp
till centraldatorns medlemsregister som kontrollerade att kortet var
OK att handla med.
Sen skickades en begäran om att slå sin kod samt ”säkerhetsnycklar”
i form av krypterad kod till kortterminalen i pumpen, som var en
Ljungmans U77-konto. (Broschyr sid 8)
Den inslagna koden och nycklarna behandlades sedan via en
algoritm i kortterminalen för att säkerställa att koden var rätt.
Efter det startade pumpen. Via pumpens elektronik överfördes
kontinuerligt tankningsdata till en stationsdator, Datapoint 1500.
Detta knöts där ihop med kortnumret till en transaktion och
skickades sen direkt via telenätet till en central dator och
lagrades. Debiteringen var klar ett par sekunder efter det att man
hade hängt tillbaka pumphandtaget och summan var dragen
direkt på kundens bankkonto.

Sammanfattat av Åke Skans

Källor:
Interna dokument samt en intervju med Sune Vallgren
Vallgren’s main job consisted in working to wards the petrol pump manufacturer Ljungmans in Malmö and the microcomputer
manufacturer Datapoint, providing these subcontractors with sufficient specifications for the programming of the software. The
PLS system connected the petrol pumps within one station as well as between stations into a regional network, which in turn was
linked – through a joint effort with Spadab, the service bureau of the Swedish savings banks, which was running a parallel trial in
Blekinge
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Klippt ut Ljungmans företagstidning ”PUMPEN” i januari 1979
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Reklambladet på Star Ultra 77 – Konto
Den första pump som hade en mikrodator inmonterad och kunde kommunicera seriellt (4-tråd) med
styrsystemet och där överfördes tankningsdata, priser, start/stopp-signal mm
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Introduktionen av Shell Minibank i Norge
Utdrag ur företagstidningen Star nr 1 1982
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Även på andra områden var Ljungmans tidigt ute
Ett system som utvecklades 1967, för 50 år sen, var Vista, som innebar att man hade display för liter
och belopp direkt i pistolen och pumparna gömda under mark.
Det enda man såg var en liten box där pistolen hängde och man valde oktantal.
Först ut att använda systemet blev BP som slog upp detta stort både internt och externt.
BP flög bla in sin internationella ledningsgrupp till invigningen
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Hur ser då framtiden ut ?
Terminalerna blir allt mindre och med fler funktioner. Den
senaste kortterminalen kallas T7 och har en liten
informationsskärm med full grafik, ett nyutvecklat
säkerhetstangentbord och en skimmingsäkrad kortläsare
för både chip- och magnetspårskort. Dessutom är den
utrustad med läsare för sk ”contact less” kort, dvs med en
liten antenn inbygt så att man bara håller upp kortet framför
terminalen.
Den kan även läsa streckkod så att rabattkuponger och
annat kan läsas direkt i terminalen.

Ett annat fenomen som kan bli framtidens
betalform är att man helt enkelt bara håller upp
sin mobiltelefon framför önskad pump och sen
genomför betalningen mot sin egen bank direkt
via mobilen.
Det finns redan både prototyper och
applikationer klara för såna pumpar så man
kan säga att branschen är redo för olika
framtidsscenarior. (Bilden till vänster)
Eller kanske framtiden blir biometrisk
identifiering som på pumpen nedan där man
helt enkelt använder sitt handavtryck eller sitt
öga för att starta pumpen?
Det är nästan bara fantasin som sätter
gränsen för hur framtiden kan komma att se ut.
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Ett litet urval av kort som använts i terminaler genom åren
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