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BITS – Mål og formål 

Bits skal styrke og sikre effektiv 
betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i 
Norge.

Videreutvikle en god, felles infrastruktur som 
bankene kan bygge gode kundetjenester på.

Øke kompetanse og kapasitet på 
betalingsområdet.

Ha en koordinerende rolle i 
digitaliseringsarbeidet og bidra til videre 
digitalisering.
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Bankenes effektivisering kommer kunden til gode
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Inngangen til digitalisering..
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Ser ikke potensial                    Ser potensial
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Digitaliseringen er – og har vært - et langsiktig 

samarbeid.

Finansnæringen har de siste 40 årene 

arbeidet sammen med teknologiselskaper. 

«Konflikten» mellom tradisjonelle 

teknologiselskapene og banker er i 

betydelig grad overdrevet.  
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Digitalisering 1.0 

– introvert digitalisering av gårsdagens prosesser
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Digitalisering i stort format – Digitalisering 2.0 



Digitalisering 2.0 på tvers av organisasjoner
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DSOP gjør tanken til virkelighet

Samarbeidet åpner for nytenkning.

Prosesser som hittil har vært tatt for gitt som 

manuelle, blir nå digitalisert. 

Programmet sparer samfunnet for milliarder

- Dokumentasjon til lånesøknader

- Samhandling ved konkurser

- Ettersyn og kontrolldata

- Selskapsetablering

- Verifikasjon av foreldreansvar

- Verifikasjon av signaturrett



DSOP – Samtykkebasert lånesøknad

I finansbransjen kreves dokumentasjon av 

kundenes økonomiske stilling (lønn, inntekt, 

formue og gjeld) ved opptak av gjeld.

Det krever samhandling mellom innbyggere, 

bedrifter, offentlige aktører og finansbransjen 

for å digitalisere prosessen.

Velkommen til Samtykkebasert lånesøknad.



DSOP - Kontrollprosjektet

Flere offentlige etater har rett til 

innsyn i bl.a. kunders bankkonto. 

Dette området tas nå fra fax og 

PDF, til digitaliserte prosesser. 

12



Effekten av digitalisering..
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Lav frekvens                      Høy frekvens
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Potensialet er stort

Kunder, samfunnet og finansbransjen har store 

samhandlingsarenaer med lovpålagte prosesser

- Dokumentasjon til lånesøknader

- Samhandling ved konkurser

- Ettersyn og kontrolldata

- Selskapsetablering

- Verifikasjon av foreldreansvar

- Verifikasjon av signaturrett

- mm 
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En erfaring…

Teknologi er viktig……

…….men ferdigheter som samarbeid, relasjoner, leveransepresisjon og 

topplederstøtte er minst like viktig….

… for å levere digitalisering i stort format.

15



WWW.BITS.NO

En stor kilde til informasjon om norsk 

betalingsinfrastruktur og våre 

digitaliseringsinitativer.

Eller spør våre fageksperter på:

post@bits.no
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Takk for oppmerksomheten

Eivind Gjemdal

eivind.gjemdal@bits.no

+47 915 32 218

Bits AS

Hansteens gate 2 

P.O.Box 2644 Solli

N-0203 Oslo 

www.bits.no

http://www.bits.no/

