
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nordea.com/cn 

 

  

 
 

1/2 
Januar 2015 

 
Corporate Netbank dækker alle lande, 

hvor du kan have konti i Nordea. 

Brugergrænsefladen er tilgængelig på de 

fire nordiske sprog og på engelsk. 

 

Kontoinformation 
Få overblik med realtidsadgang til dine 

konti i Nordea. Du får også fuldt overblik 

over din cash pool-struktur i Nordea. Du 

kan tilføje konti fra andre banker eller se 

din koncernkontostruktur via én bruger-

grænseflade. Du kan også overvåge 

dine konti i andre banker via SWIFT. Du 

kan arrangere dine konti i kontogrupper, 

så de passer til dine behov, og du kan 

søge efter, udskrive eller eksportere dine 

kontooplysninger.  

 

Andre fordele:  

 Hurtigt overblik over alle dine konti og 

kontobevægelser.  

 Saldooplysninger og nettoændringer i 

løbet af dagen eller over tid.  

 Rente og kreditmaksimum.  

 Søg efter posteringer og konti 15 

måneder tilbage i tiden, og se 

fremtidige posteringer.  

 Posteringer og posteringsdetaljer. 

 

Betalinger 
Du får overblik over betalinger, og kan 

kontrollere status for alle virksomhedens 

betalinger på én gang. Det er nemt og 

hurtigt at udføre indenlandske og uden-

landske enkeltbetalinger. Med koncern-

overførsler kan du hurtigt overføre beløb 

mellem virksomhedens egne konti. 

 

Andre fordele: 

 Du kan tjekke dine betalinger og få 

nem adgang til alle dine konti i 

udlandet ved at bruge SWIFTs 

Request for Transfer (MT101). 

 Fleksible brugerfuldmagter. For 

eksempel kan du vælge mellem 

forskellige godkendelsesregler for 

betalinger og brugerfunktioner. 

 Der findes et modtagerkartotek og 

standardbetalinger til de betalinger, 

du oftest foretager. 

 Du kan vælge dine egne indstillinger 

for betalingsprocessen for at gøre det 

daglige arbejde hurtigere og 

nemmere. 

 

Filoverførsel 
Med filoverførsel opnår du hurtig og 

pålidelig integration mellem dit 

økonomisystem, Treasury-systemer og 

Nordea. Du kan sende eller importere 

betalingsfiler til administrative, 

kommercielle og finansielle betalinger. 

Når du henter filer eller bruger 

eksportfunktionerne til udenlandsk 

inkasso og kontoudskrifter, er 

afstemningsprocessen effektiv og hurtig. 

Med Filoverførsel kan du håndtere en 

stor mængde data og samtidig minimere 

antallet af fejl. 

Corporate Netbank 

– fleksible online bankforretninger uanset tid og sted 

Corporate Netbank er en elektronisk kanal, som er designet til at 

give dig hurtig og nem adgang til vigtige banktjenester 

INFORMATION 

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

Samlet overblik over 

betalingsstrømme og 

likviditet 

 

Online inden- og 

udenlandske cash 

management-

tjenester 

 

Én kanal til en række 

af Nordeas e-tjene-

ster 

 

Fleksibel at bruge og 

at administrere 

brugere 

 

Personlig udseende 

 

Høj sikkerhed 
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Andre fordele:  

 Du får allerede dine kontoudskrifter næste dag. 

Dermed sparer du tid og har hurtigere adgang til 

oplysningerne.  

 Oplysningerne er altid tilgængelige, så du kan 

planlægge dine interne processer. 

 
Andre tjenester 

Med single-sign-on får du adgang til et stort antal 

Nordea-tjenester uden yderligere logon: 

 

 e-Custody  

 Nordea e-Markets 

 

Finland  

 Koncernkonto  

 Palkka.fi  

 Lokale cash management-tjenester 

 

Norge  

 Vise/Godkende filer NO 

 

Sverige  

 Koncernkontosystem med flere valutaer 

(KoncernValutakonto)  

 eRedovisning 

 Girolink  

 Lokale cash management-tjenester 

 

Læs mere om de andre tjenester på 

www.nordea.com/cn.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Support funktioner 
 
Brugeradministration 
Med Corporate Netbank Administration (CNA) har du 

fuld kontrol over alle brugeres adgang til din aftale om 

Corporate Netbank. I CNA kan du administrere alle 

brugerfuldmagter, oprette nye brugere, tilføje bestemte 

tjenester, tildele konto-/betalingsrettigheder og definere 

godkendelsesrettigheder. Du styrer også brugernes 

logon godkendelser. 

 

Andre fordele:  

 Spær identifikationsmetoder i realtid.  

 Få en oversigt over brugerrapporter, der kan 

udskrives.  

 Få historiklogning og historikrapporter 15 måneder 

tilbage i tiden. Historikrapporterne kan eksporteres til 

Excel. 
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