RUNDSKRIV
NR 02/2021
Dato: 05. mars 2021
Til: Bankene
Att: Ansvarlig for betalingsformidling – Straksbetaling
Kontaktperson i Bits: Sigurd Thingsaker
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.

Straksbetalinger - Informasjon om Straks 2.1 og fjerning av
beløpsgrenser i Straks 2.0
I dette rundskrivet ønsker Bits å orientere om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fjerning av beløpsgrensen
Informasjon om Straks 2.1 prosjektet - status
Nettverk
Tilgang for andre aktører enn bank
Transaksjonshistorikk for Straksbetalinger
Informasjonsmøte
Ytterligere informasjon

Det vises også til Bits rundskriv 5/2020 «Straksbetalinger–Løsningsbeskrivelse på Straks 2.1
(ISO 20022) Straksbetalinger» og Bits rundskriv 14/2020 «Straks 2.1 og nettverk».

Bakgrunn
I november 2019 startet Bits gjennomføring av prosjekt Straks 2.1, der dagens løsning for
straksbetalinger (Straks 2.0) migreres over til ISO 20022 som meldingsformat.
De formatene som benyttes i dag skal erstattes med ISO 20022, og meldinger skal utveksles
direkte med NICS Real. Når alle bankene er over på den nye løsningen, vil dagens Felles
Operasjonelle Infrastruktur (FOI) for Straksbetalinger saneres.
Deltagere i prosjektet er SpareBank 1, Eika Gruppen og DNB, samt Centurion NNI og Bits.

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Org.nr. 916 960 190

1. Fjerning av beløpsgrensen
Som en del av overgangen til Straks 2.0, ble det lagt opp til at den eksisterende
beløpsgrensen på kr. 500 000 per transaksjon som gjelder for alle banker, skal fjernes.
Dette er mulig fordi Straks 2.0 ikke har den samme oppgjørsrisikoen som lå i Straks 1.0
løsningen.
Grunnet ønsker fra flere banker om å gjøre tilpasninger i egne systemer knyttet til dette,
ble det i 2020 bestemt at fjerning av beløpsgrensen skulle utsettes til tidlig i 2021.
Det er nå besluttet at felles beløpsgrenser i Straks FOI fjernes med virkning fra 11. april
2021.

2. Informasjon om Straks 2.1 prosjektet - status
Prosjektet er nå i realiseringsfasen og planlegger å starte test av løsningen i juni 2021 og
pilotdrift i Q4 2021. Prosjektet har følgende hovedplan:

Utvikling infrastruktur:
Utvikling pilotbanker:
Test av løsning for pilotbanker:
Pilotdrift:
Utrulling banker:

september 2020 - mai 2021
januar 2021 - mai 2021
juni 2021 – september 2021
oktober 2021 – desember 2021
januar 2022 – juni 2022

Det vil tilrettelegges for at banker skal kunne teste sine egne løsninger inn mot
infrastrukturen fra Q4 2021 og gjennomføre utrulling av Straks 2.1 i perioden januar 2022 juni 2022.

3. Nettverk
Straks 2.1 vil benytte BitsNet som nettverk. BitsNet er et nettverk ment for bruk i
meldingsutveksling mellom banker i Norge. Nettverket eies av Bits, og bygger på nettverket
som brukes i BALTUS 2.0. Banken eller bankens leverandør må være koblet opp mot
BitsNet for å delta i Straks 2.1.
Dokumentasjon av BitsNet kan fås ved å kontakte Bits v/Sigurd Thingsaker på email
Sigurd.thingsaker@bits.no eller tlf +47 976 48 081.
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4. Tilgang for andre aktører enn bank
Bare banker kan være deltagere i NICS Real, dvs. sende inn til og motta transaksjoner fra
NICS Real. Dette er ikke til hinder for at bankene kan benytte medhjelpere for
innsending/mottak av transaksjoner. Slik innsending skjer da på vegne av bank og på
bankens ansvar.
Dagens Straks FOI vil ikke være en del av verdikjeden for Straksbetalinger. Transaksjoner vil
i Straks 2.1 sendes direkte fra bank til NICS Real. Det betyr at den tekniske løsningen for
initiering av betalinger som eventuelle underleverandører benytter (f.eks Vipps), ikke kan
videreføres inn i Straks 2.1. Den enkelte bank må sikre at aktører som sender inn betalinger
på deres vegne gjør nødvendige tilpasninger.

5. Transaksjonshistorikk for Straksbetalinger
Bits er kjent med at en rekke banker benytter tjenester for transaksjonshistorikk i
Centurion NO. Det gjøres oppmerksom på at data for straksbetalinger gjennomført i NICS
Real sendes til hver bank, og betalingstransaksjoner fra Straks-løsningen sendes ikke til
arkivene i Nets Online som en del av betalingsinfrastrukturen.
Data fra NICS Real sendes bankdatasentralen som banken har meldt inn og knyttet opp
mot NICS Real. Informasjon om straksbetalinger som formidles gjennom NICS Real, er
tilgjengelig for bank i NICS Real portal. Dersom en bank har ønske om transaksjonshistorikk
utover det som tilbys i NICS Real portal, må dette ivaretas av banken selv eller hos en
eventuell tjenesteleverandør som banken velger å benytte. Dersom en bank ønsker at en
tjenesteleverandør skal ha tilgang til bankens transaksjonsdata, må banken selv sørge for
dette.

6. Informasjonsmøte
Det avholdes digitalt informasjonsmøte om Straks 2.1 den 23. mars 2021 kl 1200-1400.
Link til møtet finnes her. Linken kan deles internt i organisasjonen.
Det vil også bli lagt ut informasjon om webinaret i forkant av møtet på bits.no. Bruk gjerne
følgende link:
https://www.bits.no/project/straks-2-1/
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7. Ytterligere informasjon
Ytterligere informasjon vil distribueres etter hvert som ny relevant informasjon blir
tilgjengelig.
Eventuelle spørsmål kan stilles til Bits AS ved prosjektleder Straks 2.1, Sigurd Thingsaker,
tlf: 976 48 081, email: sigurd.thingsaker@bits.no.

Med vennlig hilsen
Bits AS

Sigurd Thingsaker
Prosjektleder Straks 2.1
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