BitsNetRUNDSKRIV
NR 09/2022
Dato: 17. august 2022
Til: Bankene
Att: Ansvarlig for betalingsformidling
Kontaktperson i Bits: Kristoffer Holm
Arkivref: Bits
Rundskriv fra Bits gir informasjon om regelverk, standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø
som antas å ha mest nytte av informasjonen. Det forutsettes at mottaker sørger for intern distribusjon i egen
organisasjon. Rundskrivene er også tilgengelig på www.bits.no.

BitsNet
I forbindelse med prosjekt Straks 2.1 har Bits etablert det næringskontrollerte datanettverket
BitsNet. I rundskriv 02/2021 ble det orientert om at alle banker som skal tilby straksbetalinger
igjennom NICS Real (Straks 2.1 prosjektet), må benytte BitsNet for dette.
BitsNet er basert på nettverket som tidligere har vært i bruk for BALTUS 2.0 som benyttes b.la for
BankAxept korttransaksjoner og Straks 2.0. BitsNet er etablert i næringen for å blant annet
redusere bindinger til leverandørspesifikke datanettverk, og dermed bidra til økt
leverandøruavhengighet.
I forbindelse med den pågående prosessen der MasterCard Payment Services (MPS) bytter
driftsleverandør (TSA exit-prosessen som bankene er orientert om), er det lagt opp til at BitsNet
kan benyttes for all kommunikasjon mellom bank / bankenes datasentraler og den enkelte FOI
levert av MPS. Dette er et strategisk ønske fra Bits og fra MPS’ side er det et også et ønske om at
bankene benytter BitsNet i størst mulig grad.
Bits har foreløpig ikke satt krav til at bankene skal benytte BitsNet til andre tjenester utover Straks
2.1. Bits vil allikevel anmode bankene om å benytte BitsNet for NICS og øvrige FOIer i forbindelse
med den nevnte flytteprosessen.
Bits er åpne for at BitsNet kan benyttes til andre banktjenester, og hører gjerne fra banken dersom
dette skulle være aktuelt.
Eventuelle spørsmål kan stilles til Bits AS v/ Kristoffer Holm på e-post: kristoffer.holm@bits.no.
Med vennlig hilsen
Bits AS

Kristoffer Holm
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0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Org.nr.916 960 190

