«Flittig flaske» kommer opp på
mobilen min når jeg skal logge
meg inn i nettbanken. Jeg svarer
med min egen PIN-kode og så åpner hele nettbanken seg for meg.
Det er et par år siden BankID på
mobil ble lansert. Og der ikke nødvendig med en moderne smarttelefon å få det til.
Det er ikke mobilbank det er
snakk om. Mobilbank innebærer
at en utfører banktjenester i miniatyrformat på mobiltelefonen.
BankID på mobil innebærer at en
bruker mobiltelefonen i stedet for
kodebrikker av ulike slag og varianter.
Når jeg skal logge meg på nettbanken, går jeg til bankens hjemmeside og trykker på innlogging.
Da må jeg fylle ut mobilnummeret mitt og fødselsdatoen. Etter en
kort stund dukker det opp to referanseord på PC-skjermen. I mitt
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tilfelle var det «flittig flaske». Straks
etter dukker de samme ordene opp
på telefonen. Jeg kvitterer med min
personlige PIN-kode, og vips er jeg
inne i nettbanken.
Den åpenbare fordelen er at så
sant en har med seg mobilen og har
tilgang til en PC på nettet vil du også
ha tilgang til nettbanken din. Skal
du på ferie kan du betale regninger
hvorfra som helst.
Den andre er fordelen er litt mer
komplisert. Du slipper Java. I år
har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
(NSM) ved flere anledninger advart
folk mot bruk av Java. Gjennom det
lille programmeringsspråket Java
kan kriminelle bryte seg inn i datamaskinen til både vanlige folk, bedrifter og myndigheter. Java finnes
i de fleste pc-er fordi vanlig innlogging med til BankID benytter seg av
Java.

ging med BankID for mobil kan også
alle Apple-brukere være med.
BankID for mobil er utviklet av Telenor, DNB og
Skandiabanken. Det er derfor bruker derfra som først
har kunnet ta i bruk denne
løsningen. Men etter hvert
har flere og flere sluttet seg
til. Bruk av BankID for mobil forutsetter en liten endring i SIM-kortet. Derfor er
det ikke alle mobiloperatører som
har sluttet seg til dette.
Foreløpig gjelder dette Telenor og
fire andre mobiloperatører. Fra 23.
mai kan Tele2-kunder nyte godt av
tjenesten. NetCom har lenge sagt
de skal tilby slik BankID, men har
ennå ikke fastsatt noen dato. Det
kan henge sammen med at NetCom
er svenskeid, og BankID for mobil er
en norsk løsning.

Men med BankID for mobil slipper
en dette problemet. BankID for mobil bruker ikke Java. Ingen Appleprodukter har åpnet for Java. Derfor har de også vært utestengt for
vanlig BankID. Ved å bruke pålog-

Av bankene er det i nettbankene til
DNB, Skandiabanken, Terra-banker og SpareBank1-bankene en kan
logge seg inn med mobil BankID. I
mai utvides tilbudet til 20 nye banker. a

Kjekt å bruke

Lei av kodebrikker og
datarot, bankID på mobil
hjelper deg i hverdagen.
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