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Comply and grow while staying
compliant



Operations in

19
Countries in

Europe

Approx.

2 100
employees

130 000 

customers

European 
leader in

Data & 

Analytics

Revenue

3,500
MSEK

Partner with 

since 2002

Bisnode at a glance
Brief company facts



Do you have the answers to the key questions?

Mitigate
Har jeg de gode og pålitelige dataene jeg

trenger for å sikre samsvar med alle

forskrifter, samt genere innsikt til

fortjeneste og vekst?

Accelerate
Hvordan verifiserer jeg selskaper og

enkeltpersoner for å overholde

regelverket mens “moving at det speed 

of business”



Identifisering er nøkkelen!

Identification of complex ownership 
structures

Sourec: Global Anti-Money Laundering Survey, KPMG International, 2014, 5=very important, 1=not important

Ranger hvert av disse områdene med tanke på hvor utfordrende implementeirngen er, og innsamlingen av data, til  
en risikobasert tilnærming til CDD prosessen.

4,18
Of

5

3,39
Of

5

3,06
Of

5

Access to required information Inconsistent approach



Hovedutfordringene til en Chief Compliance Officers

Unngå tilsyn fra myndighetene, 

være compliant iht lover og

regler, samt unngå straff

Støtte selskapets vekst, uten å 

kompromisse på selskapets

compliance arbeid

Alltid og til enhver tid behandle

ulike kilder og uensartede data 

nøyaktig og etterrettelig

Overvinne mangel på

resursser på grunn av lange

behandlingstider

Senior executives are concerned about demonstrating Corporate Social Responsibility,

public reporting on social media and brand protection



Bisnode – la oss se litt bakspeilet
Vi har faktisk en lengre historie innen compliancerelatert informasjon

2009 2012 2014 2017 2018

15. Oktober

Ny Lov
Iverksettes

1. April

Høringsfrist
Ny Lov

27. Mars – 1. April

FATF-evaluering
av Norge

15. April
Ny 

Hvitvaskningslov

I Norge 

The 

Bisnode 
Compliance 

journey
2010



2012 2014 2017 20182009

Bisnode in the rear view mirror
We have a long history in compliance 

The 
Bisnode 

Compliance 
journey

2010

15. Oktober

Ny Lov
Iverksettes

20182015 - 2017

2015 - 2017
Bisnode begynner

utvikling av 

AML løsningene

• PEP
• Reelle Rettighetshavere
• RCA
• EU Consolidated
• FN 
• OFAC
• HM Treasury

Endrings- og
handlingsvillig

ENDRINGER!
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Comply and grow with strategic
partners



Strategiske samarbeidspartnere – Bisnode og Vipps

• Hva kan vi levere av høyere kvalitet i samarbeidet?      

• Felles mål innen innovasjon og produktutviking

• Komplementære fortrinn innen enkelte områder 

• Vi kan sammen skape enda bedre produkt, og skape større verdi for flere 

av våre kunder

• Industrielt nettverk

• Branding og merkenavn
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Vi er Vipps

3.200.000 

privatkunder

100.000

Brukersteder

7,6 mill kort

4.000.000

privatkunder

Senior executives are concerned about demonstrating Corporate Social 

Responsibility,

public reporting on social media and brand protection

Senior executives are concerned about demonstrating Corporate Social 

Responsibility,

public reporting on social media and brand protection



11

Et felt i endring
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Nye reguleringer

Sprikende praksis
Manuelle prosesser

Dårlige verktøy

Friksjon

«Paper compliance»

Uoversiktlig marked

Store aktører med 

små ører



Vår strategi

Vår plan

Våre mål

Vår modell

Vår strategi

Vår plan

Våre mål

Vår modell



AML

Eget system

Fagsystem

Portal

Kilde

Kilde

Kilde

Kilde

Det Sentrale

Folkeregister

Kilde Mål:

• Enklere, bedre og 

raskere kundkontroll

• En avtaleprosess

• Et kontaktpunkt

• En databehandleravtale

• En faktura
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Riktig tidsbruk
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Egenerklæringsskjemaer: Friksjooon!



Om selskapet

• Selskapsnavn

• Registrert adresse

• Organisasjonsform

• Vedtektsfestet formål

• Antall ansatte

• DUNS-nummer

• Firmaattest

• Hvor mange som er 

registrert på adressenz

Roller og personer

• Signaturrett og prokura

• Roller i selskapet 

(styreleder, daglig leder, 

styre-medlemmer)

• Reelle rettighetshavere

Finans og drift

• Finansielle nøkkeltall 

(omsetning med mer)

• Sanksjoner mot selskapet

• Hvilke registre selskapet 

er registrert i
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Før og etter

Før: Etter:

Reelle rettighetshavere:

...

Kjære kunde! Kan 

du fylle ut ut dette 

lange skjemaet?

Mons Monsen

Per Quist

Trude Andersen

Reelle rettighetshavere:

...

Kjære kunde! Kan du 

sjekke om disse 

opplysningene stemmer 

eller korrigere?
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Forenkling av legitimering

Personlig oppmøte

Rett kopi av pass, med «ytterligere tiltak»

Vipps IDme



Unngå personlig oppmøte

Verify

with facial recognition
Scan

ID documentation

Read

biometric chip

Vipps IDme lar sluttbrukeren vise passet ved hjelp av mobilen

• Vær trygg på at passet er ekte

• Vit at det er riktig person som leser av passet

• Passkopien går rett inn i dine systemer





Premisser for å oppnå forenkling

Forstå behovet

Smidighet

Smidige samarbeidspartnere

Kontinuerlig læring og endring 

Smidig organisasjon

med autonomi



Takk for oss!

Espen Tokerud,

espen.tokerud@vipps.no

Richard Atleen,

richard.atleen@bisnode.com


