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Med Corporate Netbank har du adgang 

til og mulighed for at tjekke dine bank-

forretninger via én sikker og pålidelig 

portal. Vi gør det muligt for dig samtidigt 

at styre dine inden- og udenlandske konti 

i Nordea og klare dine betalinger, uanset 

hvornår og hvor du måtte ønske det.

Corporate Netbank er en elektronisk kanal, som 
giver dig nem adgang til vigtige banktjenester. Du 
får et omfattende og opdateret overblik over alle 
virksomhedens betalingsstrømme og likviditet. 
Tjenesterne omfatter udenlandske og indenland-
ske konti, betalinger, filoverførsel, e-Markets og 
e-Custody. Desuden får du adgang til forskellige 
integrerede tjenester afhængigt af land. 

Omfattende cash management-tjenester
Via kontoinformation har du adgang til konti i 
Nordea og konti i andre banker. Du kan se opda-
terede oplysninger om dine konti i Nordea og  
foretage transaktioner, når det er mest belejligt  
og fordelagtigt for din virksomhed. 

Med filoverførselsfunktionen kan du overføre filer 
mellem  virksomhedens økonomisystem og Nordea. 

Du får nøjagtige oplysninger om bogførte poste-
ringer, og du kan eksportere kontooplysninger til 
filer. 

Corporate Netbank tilbyder dig en lang række be-
talingstjenester, der dækker komplekse betalings-
behov. Du kan vælge mellem foruddefinerede be-
talinger eller oprette dine egne standardbetalinger, 
så du sparer tid ved tilbagevendende betalinger. 
Med Request for Transfer kan du betale fra en 
konto i en anden bank og dermed styre dine be-
talinger centralt. 
 
Andre udenlandske og lokale tjenester
Ud over de omfattende cash management-tjenester 
tilbyder vi tjenester som e-Markets, e-Custody og 
lokale, integrerede tjenester på specifikke lokale 
markeder. 

Corporate Netbank
Fleksible bankforretninger uanset tid og sted



Brugeradministration
Corporate Netbank Administration er et admini-
strativt værktøj til at oprette og vedligeholde bruge-
re og deres fuldmagter. Det giver en eller flere 
personer i virksomheden mulighed for at fungere 
som administrator og dermed definere og justere 
brugernes fuldmagter. 

Nemt og sikkert
Det er sikkert at bruge Corporate Netbank. Sik-
kerhedsindstillingerne gør, at data hverken kan ses 
eller manipuleres af uautoriserede brugere. 

Samtidig er det nemt at bruge Corporate Netbank. 
Til hver funktion er der hjælpetekster direkte på 

skærmen. Alle brugere får brugervejledninger og 
har adgang til personlig, telefonisk hjælp i alle de 
nordiske og baltiske lande.   

Fordele
•	 Samlet	overblik	over	betalingsstrømme	og	 
 likviditet
•	 Online	inden-	og	udenlandske	cash	 
 management-tjenester
•	 Én	kanal	til	en	række	af	Nordeas		e-tjenester
•	 Fleksibel	brug	og	brugeradministration
•	 Brugervalgt	udseende
•	 Høj	sikkerhed	

Yderligere oplysninger
Ønsker du flere oplysninger om Corporate Netbank, kan du kontakte din lokale rådgiver i Nordea.
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