
Hvordan skal de nye aktørene få 

tilgang til bankenes tjenester?

Grensesnitt og standardisering
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Verden er i endring
Nye aktører med ny tilnærming
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Screen scraping

Beløp

Betalingsmottaker



31.03.2017 Navn på presentasjon 3

Dette er virkeligheten i dag

PSD2 XS2A EU initiativ
Tredjeparters rettigheter og 

bankenes plikter er regulert. 

Kundenes rettigheter er 

regulert i lov.

Bankene ser 

forretningsmuligheter som både 

leverandør og distributør

Tredjeparts 

initiativ

Screenscraping

Overlay

Tredjepartene tar 

kontroll, bankene mister 

kontroll, forbrukernes 

rettigheter er uregulert

Bankene reagerer med en 

viss frykt og uvisshet fordi 

tredjepartsaktører griper 

inn i verdikjeden til 

bankene.

API marked

Open banking

Bank initiativ

Tredjepartene kan få 

tilgang på bankenes 

premisser. 

Forbrukernes rettigheter 

er regulert i deres avtale 

med banken

Bankene ser 

forretningsmuligheter som 

leverandør

Teknologi Initiativtager Kontroll Banknæringens reaksjon

Regulering

Uregulert
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Situasjonen

Fra 13. januar 2018 gjelder direktivet fullt ut.

Fra en gang i 2019 gjelder også RTS fullt ut.

RTS er klar på at screen scraping er forbudt.

RTS åpner for at det er tilstrekkelig at bankene tilbyr ett API for tredjeparter.

Uavhengig av løsning skal bankene tilby valgfrihet for sine kunder slik at de kan benytte en 

tredjepartsaktør til å utføre sine banktjenester for sine betalingskonti.



Tredjeparters tilgang

31.03.2017 Navn på presentasjon 5

Screen Scraping API

Men artikkel 27 i RTS definerer et ris bak speilet for de banker som ikke tilbyr API og åpner 

for at TPP kan benytte samme grensesnitt som betaleren selv…



Med RTS legges det til rette for bruk av API for PSD tilganger
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Beløp

Betalingsmottaker

Bank PSD2 API



Noen banker jobber på egen hånd 

med PSD2-grensesnitt

Noen banker jobber med 

‘open banking’ initiativer

Hva er status?
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Enkeltbanker 

lager API for å 

unngå screen 

scraping

Fintech-

bransjen 

flommer over 

av kreative 

ideer og nye 

løsninger 

EU og norske 

myndigheter 

forventer 

effektive 

løsninger som 

dekker 

compliance og 

interoperabilitet

PSD2 tilpasning er uansett komplekst fordi man må støtte 

alle tjenester, tilby sterk kundeautentisering med 

unntakshåndtering, dynamisk linking, verifikasjon av 

tredjepart, testsystemer, support, on-boarding ………(!)



ASPSP

Hvilke tjenester må det tilbys grensesnitt (API) for?
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Interface

TPP

Interface

PSU SCA

Request
PSU SCA

ASPSP response

TPP Authentication

Directory

Interface Interface

Authentication service

Common Authentication service

Fraud detection

Session handling

Exemption handling

Authentication

mechanism

TPP initiation



Hvordan skal API’et se ut?

• RTS on Strong Customer Authentication and Common and Secure Communication

(SCA/CSC) sier ingen ting om hvordan APIet skal se ut.

• Summen av PSD2 direktivet, RTS SCA/CSC, andre RTS’er og Guidelines gir gode 

indikasjoner på hvilket innhold API’et skal kunne bære.

• Det er likevel mange valgmuligheter og fallgruber

• Innholdsmessig

• Teknisk

• Sikkerhetsmessig

• Juridisk og konkurransemessig
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Hvordan lage et komplett PSD2 API?
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Definisjon av 

økosystemet

Aktører

Roller

ASPSP, TPP, PSU,

Myndigheter, TSP

Definisjon av 

Tjenestene

Grensesnitt og protokoll

Transaksjonstyper

Typer av SCA

Definisjon av logisk 

datamodell

JSON, XML

Giro, straks, Utenlands, Sepa, Kontoutskrift

Protokollnivå med autentisering av aktørene

Innholdsnivå (payload)

Integrert, redirect, frikoblet, dynamisk linking

TPP identifisering, ASPSP identifisering, 

tjenestetype

AIS: Betaler, konto, datoer mv

PIS: Betaler, konto, beløp, valuta, 

betalingsmottaker, gebyrer, betalingstype, mv

PIISP: Kortnummer, kortholder, beløp, valuta

SCA: Integrert, redirect, frikoblet, dynamisk linking

Definisjon av regler Juridiske forpliktelser
Obligatoriske tjenester, betingede tjenester, ekstra 

tjenester



Definere dataflyt, ‘enkelt’ eksempel PISP med redirect SCA
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PISPPSU Interface ASPSP

Starte betaling

Transaksjonsdata
Generere 

betalingsforespørsel
PIS forespørsel

Sjekk identitet til PISP og 

behov for tilleggsdata

Generere svar PIS respons
Motta og analysere 

respons
BrukerID, konto

Oppdatere

betalingsforespørsel

Oppdatert PIS 

forespørsel
Sjekk SCA metode

URL til 

autentiseringsmetode

Generere svarOppdatert PIS respons
Motta og analysere 

respons

Informere bruker om 

redirect
Browser eller app redirect

Gjennomføring av SCA som angitt av banken

Retur til betalingsapp
Generere 

statusforespørsel
Statusforespørsel Analyse av forespørsel

Verifikasjon av auth kode

Betaling OK?

Generere responsBetalings status responsAnalysere responsBeskjed om betaling OK



Internasjonalt standardiseringsarbeid
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RTS setter krav, men sier ingen ting om hvordan 

grensesnittet skal se ut

RTS er åpen for fortolkninger
Ulik fortolkning kan skape ulik praksis og ulike 

implementasjoner

Alle aktører / roller er ikke enige i de prinsippene 

som er nedfelt i RTS

Konsept

ERPB WG on PIS, Sub-expert groups

• Identifisering (av aktørene)

• Grensesnitt

• Andre tekniske forhold

Grensesnitt Implementasjon og Systemer

Berlin Group

• Datamodeller

• Grensesnittspesifikasjoner

• API

ERPB WG on PIS, Sub-expert groups
• Identification

• Interface

CAPS

• Rulebook

CAPS members

• Caps baserte tjenester

PRETA

• Katalogtjenester

• Testverktøy for onboarding og 

sertifisering

PRETA

• Spesifikasjoner
Andre aktører



ERPB Expert Groups
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ERPB Working Group on Payment Initiation Services
(European Retail Payment Board – flere aktører i næringen, herunder, ASPSP, TPP mv)

Identification

• Katalogtjenester

• Meldingsutveksling for å 

identifisere aktørene

• Onboarding, sertifisering, 

overvåking, meldingsutveksling

Interfaces

• Teknisk kommunikasjon mellom 

aktørene

• Meldingsutveksling for å velge 

autentiseringsmekanisme

• Kommunikasjon nettverksnivå

• Kommunikasjon protokollnivå

• Dataelementer

• Meldingsformater

• Feilhåndtering

Other operational and technical

matters

• Sertifisering av 

implementeringer

• Testfasiliteter

• Teknisk support

• Prosessering av feilsituasjoner 

og klagesaker

• Overvåking

• Problemhåndtering

• Hendelseshåndtering

EPC shadow group to ERPB Working Group on Payment Initiation Services
(European Payment Council – banker)



Bits er med i Berlin Group og sikrer norske interesser

• Berlin Group har nedsatt en arbeidsgruppe med det formål å utarbeide et PSD2 compliant grensesnitt for 

tilgang til konto. Gruppen vil utarbeide et sett med operasjonelle regler og en konkret 

grensesnittspesifikasjon. Dette vil bli sendt ut på ‘market consultation’ sommeren 2017.

• I arbeidsgruppen deltar store europeiske banker, bankforeninger, industrielle aktører fra Tyskland, 

Frankrike, Nederland, Spania, Italia, Skandinavia, UK, Irland mv. Den europeiske sentralbanken har også 

interessert seg for arbeidet som utføres i regi av Berlin Group.

• Grensesnittet som Berlin Group utarbeider vil støtte alle typer PSD2 tjenester for betalinger, 

kontoinformasjon og dekningskontroll. Grensesnittet vil også støtte verdiøkende tjenester som en bank 

ønsker å tilby utover de rene compliance til PSD2.

• Målet er å definere en felles europeisk grensesnittspesifikasjon som er kjent av alle banker og alle 

tredjepartsaktører. Lykkes dette, vil det gjøre PSD2-implementasjon, onboarding og test hos både TPP og 

ASPSP (banker) mye enklere enn om hver aktør lager sitt eget grensesnitt.
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http://www.berlin-group.org/psd2-acces-to-bank-accounts

http://www.berlin-group.org/psd2-acces-to-bank-accounts
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Tidsplan Spesifikasjonsarbeid Berlin Group

2016 2017 2018 2019

API under 

construction

Både PSD2 

og RTS har 

effekt i EU og 

Norge

PSD2 i effekt 

i Norge og EU

PSD2 i effekt 

i EUDagens dato

Mkt

cons
API Implementation



Takk for meg
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