
BankID-dagen 2017
Sammen digitaliserer vi Norge!

Jan Bjerved, daglig leder



Sammen digitaliserer vi Norge!
AGENDA:
• Difi bidrar til å digitalisere Norge (Torgeir Strypet, Difi)

Pause

• Nabobil.no trygger utleien med BankID (Even Heggernes)

• PowerOffice - den nye digitale hverdagen (Nebojsha Mihajlovski)

• Helseboka - ta kontroll over egen helse (Marius Christensen)

Lunsj 11.30 – 12.30

• Otovo lar kundene e-signere (Simen Fure Jørgensen)

• PayEx med kundekontroll og e-signatur B2B (Cato Storm)

• OneCall tar i bruk BankID (Tonje Smith-Hansen )

Pause

• Innovasjon fra BankID Norge (Frode Beckmann Nilsen)

• Konsert med Sigrid



BankID blir stadig mer 
relevant

«Kraftig vekst i bruken og 
utbredelsen av BankID, 
både i og utenfor bank»



600	millioner
transaksjoner i	2017

I år blir BankID brukt nesten 1,7 millioner ganger hver eneste dag…
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3,7	millioner
unike	brukere	per	april	2017

… av nærmere 3,7 millioner nordmenn…
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Snart kan du nå over 2000 selskaper/tjenesteeiere med 
BankID
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…så langt i 2017 er det to nye selskaper som tilbyr 
BankID hver dag gjennom forhandlerne våre



Hva sier de nærmere 3,7 millioner brukerne om tjenesten…

96% av brukerne opplever 
BankID som trygt.

Kodesystem og flere steg i 
prosessen driver 
trygghetsfølelsen

Trygt… enkelt… brukervennlig

83% av BankID-brukerne 
opplever BankID som 

brukervennlig

95

95% av brukerne opplever 
BankID som enkelt.

BankID på mobil og at man ikke 
trenger å møte opp fysisk driver 

enkelhetsfølelsen



Hva sier de nærmere 3,7 millioner brukerne om tjenesten…

Og ganske så 
morsomt…

Digger #bankid på mobil. 



Det er stadig flere forhandlere og formidlere som bidrar til å få BankID 
ut i markedet



BankID mot 2020

«Fortsatt vekst, kontinuerlig 
forbedring og nye innovative 
tjenester»


