
Nets tilbyr en forenklet, sikker og stabil løsning der banken selv 
velger hvilke tjenester de ønsker å integrere. Nets kan ta ansvar 
for hele eller deler av verdikjeden. Moduler omfatter blant annet 
transaksjonsmottak, drift, overvåking, kundeservice, webbasert 
administrasjonssystem, administrasjon og logistikk.

Nets’ ATM løsning er basert på åpne internasjonale standarder 
som aksepterer internasjonale og nasjonale korttyper - magnet-
stripe og chip kort.

Nets drifter og overvåker bankens automater kontinuerlig og 
holder oppsyn med sentrale prosesser og hendelser, overvåker 
kommunikasjon og administrerer nedlasting av programvare på 
automatene når dette er nødvendig. Løsningen gir en forenklet 
driftsmodell ved en one-stop shopping og helhetlig leveranse.

Løsning
•   Totalløsning for minibanker
• Banken kan skreddersy sin egen løsning
• Drift og overvåking av minibankparken
• Transaksjonsmottak- autorisering,  
 avregning og oppgjør
• Avregning og oppgjør av interbankgebyr
• Administrasjon og logistikk
• Webbasert administrasjonssystem

• Saksbehandling overfor 3. parts leverandører
• Helpdesk
• Kommunikasjon
• Multivendor minibankapplikasjon
• Online distribusjon av programvare

Fordeler
• Nets’ minibankløsning muliggjør drifting uten bruk av 
 personell i banken
• Sentralisering av driftsfunksjon
• Nets´ kundeservice er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 
 7 dager i uken
• Online kontakt med alle kortutstedere
• Valgfrie varslingsløsninger via sms og e-post til adressat 
 på meldinger
• Betydelige kostnadsreduksjoner ved forenklet driftsmodell

Funksjoner
• Overvåking, operativ service, helpdesk, kommunikasjon 
 og transaksjonsbehandling
• Webbasert administrasjonssystem
• Cash in
• Cash out
• Recycling
• Saldoforespørsel
• Ministatement
• Top-up Phone

Teknisk
• Windows XP XFS
• NDC multivendor protokoll
• EMVCo level 2 
• PCI/DSS Compliant
• Støtter BSK krav
• RKL (Remote Key Loading)
• TCP/IP 
• ADSL
• Online software download
• 3 DES

Minibank
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