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Om systemet  

Administration er en del af Corporate 

Netbank, som hjælper dig med at 

administrere brugere, brugerfuldmagter 

og identifikationsmetoder. 

Det giver en person i din virksomhed 

mulighed for som administrator at 

definere og rette brugeres fuldmagter. 

Nordea registrerer administratoren. 

 

Fordele 

 Brugerfuldmagter skal ikke udstedes 

på papir. 

 Ændringer i brugerfuldmagter kan 

foretages nemt og hurtigt. 

 Nem kontrol af brugerfuldmagter. 

 

Muligheder 

Som administrator kan du: 

 Oprette brugere 

 Identificere brugere, undtagen 

brugere med norske konti, som altid 

skal identificeres af Nordea 

 Give fuldmagter til tjenester og konti 

 Give særlige rettigheder til hver konto 

(en bruger kan taste ind og/eller 

godkende betalinger alene, i forening 

med en anden bruger eller i forening 

med en anden bruger fra en anden 

godkendelsesgruppe) 

 Give identifikationsmetoder til 

brugere 

 Rette oplysninger eller slette 

brugeres fuldmagter 

 Vedligeholde kendenavne til konti i 

Corporate Netbank. 

 

 

 

 

Rettigheder 

Følgende rettigheder kan vælges til 

administrator: 

 

– Retten til at taste ind 

Administratoren kan indtaste 

brugere og brugerfuldmagter, men 

kan ikke godkende brugerrettig-

heder. 

– Retten til at godkende alene 

Administratoren kan godkende 

brugerrettigheder alene 

(brugerfuldmagter er aktive 

umiddelbart efter godkendelse). 

– Retten til at godkende i forening 

(to sammen) 

Administratoren kan godkende 

brugerrettigheder sammen med en 

anden administrator. 

 

Der kræves godkendelse i alle 

situationer, som er kritiske og kan 

udgøre en sikkerhedsrisiko for 

virksomheden, fx aktivere 

identifikationsmetode til en bruger eller 

give rettigheder til betalingstjenester. 

Administratorens rettigheder kan være 

en kombination af de tre niveauer. 

Fx: Med retten til at taste ind og 

godkende i forening (to sammen) kan 

administratoren indtaste brugere og 

godkende dem, men brugerrettigheder 

er ikke gyldige, før en anden 

administrator har godkendt 

fuldmagterne. 

 

Vi anbefaler på det kraftigste, at 

virksomheden giver deres 

administratorer ret til at taste ind og 

godkende i forening (to sammen).

Corporate Netbank Administration 

INFORMATION 

Ønsker du flere 

oplysninger om 

Corporate Netbank, 

kan du kontakte din 

lokale rådgiver i 

Nordea 

NORDEA.COM/CN 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


