RUNDSKRIV
NR 4/2020
Dato: 14. februar 2020

Til: Bankene
Att: Ansvarlig for betalingsformidling – Straksbetaling
Kontaktperson i Bits: André Hoff
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.

Realtidsbetalinger i Norge – Utrulling av bankene på Straks 2.0løsningen
Pilot for Straks 2.0 pågår og alle banker må innen 15. juni 2020 kunne motta
Straksbetalinger i henhold til «Regler om straksbetalinger med sikkert oppgjør» (Straks
2.0).
Bankene må via link under registrere følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Melde hovedkontakt for Straks 2.0
Melde hvem som er signatar for banken
Melde/bekrefte valgt tid for innrullering (slot).
Melde på deltagere til informasjonsmøte
Melde kontaktperson for test

Benytt følgende link til skjema for utfylling: Skjema for onboarding
Det vises til Bits rundskriv 8/2019 «Straksbetalinger - Etablering av ny løsning med
sikkerhet for oppgjør» og Bits rundskriv 12/2019 hvor det ble orientert om regelverk og
krav for Straks 2.0, hva bankene må gjøre og justerte priser. Videre vises det til nye NICS
regler og tilslutningsavtale med NNI som konsekvens av etablering av NICS Real. Dette ble
distribuert bankene i mail 14. januar.

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Org.nr. 916 960 190

Pilt for Straks 2.0-løsningen pågår og det åpnes for utrulling for øvrige banker.
Bits ønsker med dette rundskrivet å informere bankene om:
1. Status for Straks 2.0 pilot
2. Utrulling for bankene
3. Hva bankene må gjøre
4. Felles informasjonsmøte
5. Ytterligere informasjon

1. Status for Straks 2.0 pilot
Pilot for Straks 2.0 startet 16. januar og pågår. Piloten gjennomføres av SpareBank 1 MidtNorge, SpareBank 1 Buskerud Vestfold, SpareBank 1 Østfold Akershus og Sparebanken
SØR. Piloten pågår uten utfordringer og infrastrukturen ventes godkjent for utrulling
(onboarding) for øvrige banker i uke 9.
Erfaringer fra oppstart av pilot er innarbeidet i vedlagt dokument «Straks 2.0 Prosess for
onboarding».
Det er per 13. februar gjennomført 164 000 transaksjoner i løsningen. Dette er
transaksjoner initiert både fra banker direkte og via Vipps.

2. Utrulling for bankene
Vedlagt følger dokument «Straks 2.0 Prosess for onboarding» hvor nærmere informasjon
og råd til bankene i forbindelse med onboarding fremkommer. Til dokumentet følger
relevante vedlegg.
Dokumentet beskriver hvilke steg banken anbefales å følge i forbindelse med planlegging
og gjennomføring av prosess for onboarding. For banker som benytter Evry er det meste av
tester mot infrastrukturen allerede gjennomført og det legges opp til en koordinert prosess
for disse bankene.
Banken bes om å velge eller bekrefte ønsket tid (slot ref. over) for tilknytning til Straks 2.0infrastrukturen. Dette er også nærmere beskrevet i vedlegg.
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3. Hva bankene må gjøre
Bankene bes om å gjøre følgende:
•
•
•

Sette seg inn i vedlagt dokumentasjon for onboarding.
Sørge for at bankens leverandører/datasentral er orientert og involvert.
Fylle ut skjema (ref. link under) hvor følgende informasjon skal meldes:
o Melde eller bekrefte slot til Bits som beskrevet. Se pkt. under om dette.
o Melde på deltagere til informasjonsmøte på Teams.
o Sørge for signering av tilknytningsavtalen.
o Klargjøre for signering av selvdeklarasjon. Dette gjøres i forbindelse med
klargjøring til produksjonssetting ref. vedlagt dokumentasjon.

4. Felles informasjonsmøte
Det arrangerer felles informasjonsmøte på Teams (Skype) onsdag tirsdag 3. mars kl. 09:30.
På møtet vil det orienters om prosess for onboarding, anbefalinger og annen relevant
informasjon. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.
I tillegg vil det legges opp til møter i forbindelse med den enkelte slot og det vil etableres
chatterom for deling av informasjon og avklaringer.

5. Ytterligere informasjon
Nye rundskriv og informasjon vil distribueres etter hvert som ny relevant informasjon blir
tilgjengelig. Eventuelle spørsmål kan stilles til Bits AS som følger:
Prosjekt, plan og
regelverk
Straksbetalinger generelt
NICS Real/Norges
Bank/likviditet
NIBE
Test

André Hoff

andre.hoff@bits.no

90 13 50 30

Erik Bergersen

erik.bergersen@bits.no

91 74 83 05

Mari Braaten

mari.braaten@bits.no

90 95 87 97

Morten Krøgenes
Pål Hauge

morten.krogenes@bits.no
phaug@nets.eu

92 64 69 47
91 73 62 69

Med vennlig hilsen
Bits AS

André Hoff
fagsjef
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