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Digitalisering av kort: Hvorfor er det interessant? 

Den gode 
digitale 

opplevelse av 
kortbruk og 

betaling

Kundetilfredshet
Glade kunder blir også 

værende 

Konkurranse
Internasjonalisering av kort og 

betaling  basert på digital 
innovasjon er i sterk fremgang 

Kommersialisering
Gjennom digitalisering av kort 
åpner det seg for salg av nye 

kortrelaterte tjenester

Nye Kunder
Anbefalinger fra venner og 

familie er den beste form for 
markedsføring

Kost
Forenkling av prosesser, fokus 
på kjerneoppgaver, redusert 

kortsvindel, mm.   

Mersalg
God opplevelse av kortbruk gir en 
fot innenfor døren for å legge til 

øvrige tjenester
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Nye og flere muligheter betyr ikke nødvendigvis lette beslutninger 

Hva skal vi gjøre for 
å holde oss relevante 

for kundene? 

Hvordan velger vi 
en holdbar og stabil 

løsning for 
fremtiden

Hva er 
alternativene? 

Hva er riktig for 
vår bank?

Skal vi bygge eller 
skal vi kjøpe?

Hvordan vil det 
lønne seg?

Hva er neste 
skritt? 



Sømløs betaling 
uansett formfaktor

Ukompliserte 
abonnementsbetalinger
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Betal når, hvor og hvordan du vil – helt enkelt

✓Tokeniser og innruller kortene der kunden 
ønsker det

✓Få oversikt over hvor kortene blir 
innrullert og hvor mye de blir brukt 
gjennom de forskjellige formfaktorer 

✓Automatisk oppdatering av kort hos 
nettbutikk, ved fornying og gjenåpning 
etter sperret kort

✓Synliggjør for kunden hvilken nettbutikker 
som ønsker å oppdatere kortdataene.

Den 
digitale 

livssyklus

Mastercard, VisaLife Cycle Management Service
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Gi kunden kontrollen

✓ Privatkunder tilpasser kort(ene) 
etter eget bruksmønster 

✓ Bedriftskunder tilpasser kort etter 
de enkelte ansatte basert på et 
nødvendighetsprinsipp

✓ Reduser eksponering mot misbruk 
og svindel

✓ Et standardisert grensesnitt for alle 
kortene

Eksempler på 
parametere

• Forbruksgrenser 
• Geografi
• Pengespill
• Spesielle butikkgrupper
• Minibank
• Internetthandel 
• Daglige grenser
• Etc.

BankAxept, Mastercard, VisaCardControl Service
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Automatisert og relevant informasjon 
- når kunden trenger det

BankAxept, Mastercard, VisaNotification Service Sandkassemiljø klart

Ditt kort 1234 XXXX XXXX 5432 

er forsøkt brukt i en minibank

ved Oslo Sentralstasjon

Kortet ble forsøkt brukt kl 18.30, 

torsdag 25.03.2019. 

Beløpet er  8.000,00 NOK

Uttaket ble stoppet fordi din 

daglige grense for uttak i 

minibank er overskredet. 

Innstillinger for daglige uttak 

endrer du i mobilbanken.

Med vennlig hilsen, 

banken

Bakgrunn for stoppet 
transaksjon i minibank

Ditt kort 1234 XXXX XXXX 5432 

er brukt i Østerrike

Kortet ble brukt kl 10.30, torsdag 

14.03.2019. 

Beløpet er EUR 23,00

Den forventede vekslingskurs er 

NOK 10,25 per EUR som gir 

NOK 235,75

Generelt reisetips: Velg lokal 

valuta hvis butikken tilbyr 

betaling i NOK, og oppbevar 

kortene dine separat.

Med vennlig hilsen, 

banken

Varsling og råd ved 
transaksjon i utlandet

• Kom tettere på kunden gjennom god support 
på kundens premisser

• Relevant kommunikasjon i realtid

• Fortell kunden «Hva», «Når», «Hvor», 
«Hvordan» og «Hvorfor» om det som 
nettopp har skjedd på kortet

• Ta i bruk opp til 36 dataelementer 
standardiserte for alle kort
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Dette er din 

sikkerhetskode. 

Den kan brukes en 

gang og varer i 3 
minutter

1 min og 20 sek igjen
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Nytt brukervennlig kort, tilgjengelig med en gang
- For enklere og sikrere netthandel

• Kunden får kortet tilgjengelig med det samme

• Større sannsynlighet for at kunden har mobil enn lommebok på seg

• Reduser kortsvindel med Dynamisk Sikkerhetskode

• BINs blir mindre attraktive på sortemarkedet med Dynamisk Sikkerhetskode 

• Kan utstedes som speiling av fysisk kort

• Kan brukes til å opprette abonnement på internett

Mastercard, Visa
7

Instant Issuing Service
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Den gode digitale opplevelse av kortbruk og betaling er gjensidig

For bank

• Bedre kunnskap om kunden
• Bedre kommunikasjon 

med kunden
• Bedre servicetilbud 

For kunde

• Sømløse opplevelseer
• Tillitsvekkende og sikkert
• Relevant 
• Mobilt 



Takk for 
oppmerksomheten
Rune Sørensen
Tlf. +45 294 87 394
Email: rsore@nets.eu

Les mer i min blogg på Perspectives by Nets


