
Første teleoperatør som 
tar i bruk BankID for å 

identifisere kundene ved 
mobilkjøp!
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Hvilken skostørrelse har Øistein Eriksen?





Telia – litt fakta

NØKKELTALL FOR NORGE:

• Ca. 2,5 millioner kunder

• Ca. 1 500 ansatte i Norge

• Omsetning: 9,1 milliarder (2015)

• EBITDA: 2,7 milliarder (2015) KJØPTE 
NETCOM

KJØPTE 
CHESS

KJØPTE 
TELE2

KJØPTE 
PHONERO

Telia med økende 
tilstedeværelse i Norge

2000

2015

2005

2017



Dekning Hastighet Stabilitet Nettkvalitet



Side 6Presentasjonstittel

OneCall (since 2004): Innovator and change-maker in the Norwegian market

First to launch equal pricing of prepaid and postpaid subscriptions (2004)
First to launch «free mobile usage» (2007)
First to launch buckets/bundles of minutes, sms, mms and data (2010)
First to launch “Eat as much as you want” (Gavepakka) as a campaign product (2010)
First to launch balanced buckets/bundles of minutes, sms, mms and data (2011)
First to offer usage notification and possibility to top up bundle when needed (2011)
First to go mobile homepages (2012)
First to launch “free usage” as a permanent price plan (2012)
First to launch Family bundle (2013)
First to launch CTRL concept, accepting all customers, no need for credit check (2014)
First to launch PrøveKjøp (try & buy) (2016)
First to launch Vipps invoice payment (2017)
First to launch BankID for customer identification (2017)

Always fighting for the customer needs and experience
Substantial contribution to the competition, transparency and to favor the customers’ terms



Telecom historien til BankID på mobil

• OneCall lanserte BankID på mobil i 2013 

• I juni 2013 var det totalt 200.000 kunder på BankID løsningen

2017 – totalt er det nå 1,1 millioner kunder med 
BankID på mobil i Norge
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OneCall vil selge flere telefoner til sine kunder

• OneCall har ingen butikker. Kundene kjøper via nettsiden.

• OneCall inngår samarbeid med Telia Finans. Dermed kan 
kunder kjøpe telefoner med kreditt opp til 50.000 kr.

• OneCall vil gi kundene mer frihet!

• Lettere for kundene å velge, kjøpe og betale for sine gadgets.

• OneCall vil være «billig og bra» for sine kunder.
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Telia finans sin løsning krever sikker identifikasjon av 
kunden i sin løsning – må ha BankID

Hvem skal vi samarbeide med?

Side 9Presentasjonstittel



OneCall DelBetaling
Kjøp hva du vil, når du vil



Kundefordeler ved OneCall DelBetaling

Rentefritt	og	gebyrfritt

Kunden	søker	om	
kredittgrense	tilpasset	
kjøpesum,	opp	til	

50.000,-

Bedre	oversikt	ved	
separat	faktura	for	

hardware	og	
abonnement

Kunden	kan	betale	
mer	hver	måned	for	
raskere	nedbetaling

Kunden	kan	når	som	
helst	betale	inn	hele	

restbeløpet



Teknisk	skisse
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Kundereisen – designskisser



FORDELER:
• Vi	vet	hvem	kunden	er	
• Sikkert	for	kunden	og	enkelt	for	oss
• Reduserer	fraud
• Sikrer	inntektene

ULEMPER:
• Lengre	salgsprosess	– redusert	salg	
• Noen	kunder	har	ikke	BankID
• Skeptiske	kunder	mtp identifisering
• Ytterligere	en	teknisk	komponent	i	løsningen

Fordeler/ulemper ved BankID for OneCall:



Fremover

OneCall ønsker i framtiden å bruke BankID i forbindelse med 
lansering av nye løsninger og tjenester.
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Takk for megJ
tonje.smith-hansen@telia.no

Spørsmål?


