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HVA SKAL TIL FOR Å KOMME I GANG MED EN BETALINGSTERMINAL 

For mange nyoppstartede virksomheter virker det som en komplisert prosess å kunne ta imot 

kort – og det med rette: Det ER vanskelig å få oversikt over avtaler og priser. Men KDR 

Stavanger / Norsk Butikkdata bistår i prosessen overfor våre kunder slik at dette skal gå så 

enkelt som mulig.  

Her går vi gjennom de valg du må ta og gir en oversikt over avtaler og priser fra aktører 

som Nets, BankAxept, Elavon, Verifone, Teller og andre.  

AVTALE ME D LEVE RANDØR AV TERMINAL + BANK  + KORTINNLØSER 

For å få en tradisjonell betalingsterminal, må du i de fleste tilfeller inngå avtale med fire 

forskjellige aktører: terminalselskap, bank, bankaxept og kortkortinnløserselskap. 

Det mest håndfaste ved å ta betalt med kort er selve terminalen. Den mobile eller stasjonære 

terminalen er “hardwaren” du trenger. Terminaler levert av KDR Stavanger kommer normalt fra 

Verifone som er en av verdens største på sitt felt. 

For å kunne ta imot transaksjoner fra en betalingsterminal må du ha en bedriftskonto i en norsk 

bank, men for å bruke den til å ta betalt og få oppgjør fra en betalingsterminal må du ha en 

brukerstedsavtale med banken og en BAX utstedt av Nets. Her må to ulike skjema fylles ut. Ett 

som kommer fra KDR Stavanger, og deretter en brukerstedsavtale som kommer fra din bank.  

For at kredittkort som Visa, Amex, Diners, Eurocard og MasterCard skal kunne behandles, må 

du ha en avtale med en kortinnløser. Den største kortinnløseren i Norge er Teller men der 

finnes også andre så som Handelsbanken, Swedbank, Elavon og andre. Ønsker man at 

terminalen skal kunne ta Diners så må man tegne en egen avtale med dem direkte. Vi hjelper 

deg i prosessen. 

Tidligere ble alle BAX utstedt klargjort for BankAxept. Nå må man tegne egne avtaler også med 

dem. 

 

HARDWARE –  MO BIL ELLER STASJO NÆR TERMINAL 

Det første du bør bestemme deg for er om du trenger en mobil eller stasjonær terminal. Har du 

et permanent utsalgssted så er det normalt behov for en stasjonær terminal. Er du på farten, 

eller driver et serveringssted så er en mobil terminal ofte det som er mest hensiktsmessig. 

 Stasjonære terminaler krever at man har strøm og internett (kablet nettpunkt). Om terminalen 

knyttes opp mot kasse trenger ikke terminalen ha printer. Om den skal benyttes separat 

utenfor kasse må den ha printer.  
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Mobile terminaler er mer fleksible. Disse kommuniserer på Wlan, GPRS / 3G eller Bluetooth. En 

mobil terminal kan tas med der man måtte ha behov for den. De lades opp og normalt så kan 

man gjennomføre 2 – 300 transaksjoner før man må lade på nytt. Også mobile terminaler kan 

kobles opp mot kasse forutsatt at valgt kassesystem støtter dette. Alle mobile terminaler har 

printer innebygget. 

BRUKERSTEDSAVTALE  (BAX )  

For å bruke Nets – få utstedt en BAX - må man ha en oppgjørskonto i en norsk bank. Du må 

også inngå en brukerstedsavtale med banken for å benytte deg av en bankterminal. Denne 

koster typisk ca. 150 kr per mnd og ca. 27 øre i transaksjonsgebyr fra BankAxept. Etablering av 

en brukerstedsavtale koster typisk 500 kr., men kan variere fra bank til bank. Disse avgiftene 

trekkes normalt direkte fra oppgitt oppgjørskonto. KDR Stavanger / Norsk Butikkdata har et 

behandlingsgebyr på kr. 690,- for papirarbeidet med å opprette baxer.  

En brukerstedsavtale med Bankaxept må tegnes separat og normalpris pr. transaksjon er 27 

øre.  

Når BAX foreligger så er man i posisjon til å kjøpe eller leie en bankterminal. Samme BAX kan 

legges inn på så mange terminaler man behøver.  

HVA ER BAX  

En BAX er kort fortalt en identifikasjonsnøkkel som identifiserer eierskapet til de 

transaksjonene som gjennomføres på bankterminalen, til hvilken oppgjørskonto pengene skal 

gå og kvitteringstekster som skal stå på bankterminalen. BAX programmeres inn på 

bankterminalen av godkjent servicepartner. 

 

LEVERINGSTIDE R  

Opprettelse av en BAX tar normalt 5 – 7 virkedager etter at alle papirer er signert og sendt inn. 

Det gjelder derfor å være ute i litt god tid om man har behov for en bankterminal og ikke har 

BAX fra før. 

For at terminalen skal kunne ta andre korttyper enn BankAksept så må avtale opprettes med 

ønsket kredittkortinnløser. Når avtalen er på plass med dem så må man regne med 3 virkedager 

før terminalen aksepterer de kredittkort du har valgt.  

Vi anbefaler at man gjør avtaler som et minimum med Visa og Euro- / Mastercard. Så kan man 

eventuelt utvide med Diners, Amex og andre om man ser behov for det.  

 

mailto:post@nbdata.no
http://www.nbdata.no/


  

 

  
Auglendsmyrå 6A, 4016 Stavanger | Tlf: 47 21 21 21 | post@nbdata.no | www.nbdata.no 

 

 

KJØP / LEIE  AV  BANKTERMINALE R 

Det er ulike måter å anskaffe en bankterminal: 

- Kjøp 

Man kjøper terminalen til odel og eie, men man må betale en programvareavgift til 

Verifone årlig. 

- Leie (AIE langtidsleie) 

Man leier terminalen for minimum 36 måneder. Det påløper et etableringsgebyr og 

betaler deretter månedsleie kvartalsvis der programvareavgift er inkludert. 

- Korttidsleie 

Et tilbud til dem som har et terminalbehov sporadisk. Et etableringsbeløp påløper pr. 

terminal man ønsker å leie samt en dag- / månedsleie. Terminaler kan leies fra en dag 

og oppover. Men man må uansett ha opprettet en BAX.  

 

ANNET  

Om man kun sporadisk har behov for en bankterminal så må man vurdere hva som er mest 

lønnsomt i lengden. Selv om man kun har behov for en bankterminal en gang eller to i løpet av 

året så vil vi normalt anbefale at man opprettholder BAXen og ikke sier denne opp. Dette da 

man eventuelt må gjennom samme prosess neste gang man har behov for en bankterminal.  

DE NYE BETALINGSFORMENE  

Det er flere nye betalingstyper på vei inn i markedet. Det er mange som allerede har tatt i bruk 

betalingsløsninger som Vipps. I tillegg kontaktløsbetaling med kort (NFC). Alle våre 

bankterminaler vil støtte disse betalingsplattformene. For at man skal kunne ta VIPPS så må det 

tegnes egen avtale med dem. Når avtale er på plass så kan bankterminalen settes opp til å ta 

VIPPS som betalingsform. 

Det nye er AliPay. Dette er den største aktøren på det kinesiske markedet når det gjelder 

betalingsløsning. Men det er mye mer enn kun å gjelde betaling. I denne ligger det 

fordelsprogrammer osv. Kineserne er en stigende kundemasse av turister hvert år. Ønsker man 

kinesiske kunder bør man vurdere AliPay som en betalingsløsning overfor denne 

kundegruppen. AliPay har egne terminaler som leveres av oss gjennom Verifone. 

Spør oss gjerne om råd. 

KONTAKTLØS BETALING  
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NFC (Near Field Communication) er en teknologi som nå er vanlig i alle Smarttelefoner og flere 

og flere bankkort har denne innebygget. BankAxept – som står for ca. 90% av alle 

korttransaksjoner – støtter ennå ikke denne teknologien. Derfor vil normalt alle transaksjoner 

gjennomført på denne måten gå mot Visa delen på kortet. Dette innebærer at man som 

brukersted må betale en avgift til innløserselskapet for alle transaksjoner gjennomført via NFC. 

Vi er her for å hjelpe deg som kunde. Har du spørsmål er alle velkommen til å ta kontakt.  
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