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Fleksible identifikationsmetoder 

i Corporate Netbank 

Den primære identifikationsmetode for 

Corporate Netbank er Nordea eID kort med 

en pinkode og en kortlæser, eller Nordea 

Koder app’en. Begge løsninger giver let 

adgang til Corporate Netbank og er en 

bekvem måde at godkende transaktioner på. 

 
Kort og kortlæser kan bruges 

på to forskellige måder enten 

uden eller med kabel (USB). 

 
Kortlæser uden kabel 

•   Det er ikke nødvendigt at installere 

software (klar til brug). 

 
Kortlæser med kabel 

•   En bekvem måde at logge på og 

godkende transaktioner 

•   Kræver installation af et sikker- 

hedsprogram og driver til kortlæseren. 

 
Sikkerhedsprogrammet og driveren til 

kortlæseren skal installeres på din pc. 

Endvidere skal ActiveX og JavaScript 

aktiveres i browseren, før du kan bruge din 

kortlæser og dit chipkort. 

 
Nordea Koder app’en 

En sand mobil løsning. 

 
Nordea Koder app’en er tilgængelig for 

alle brugere, men kræver en administrators 

godkendelse. Koder app’en udløber ikke. 

 
Installer Koder app’en på din mobile enhed 

og find informationer om hvordan du tager 

den i brug i Min profil inde i kanalen. 

Nordea eID-kort 

Nordea eID er tilgængelig for alle brugere af 

Corporate Netbank. Identifikationsmetoden 

kan bestilles i Corporate Netbank 

Administration (CNA) og leveres af Nordea. 

Kortet gælder i fem år og fornys automatisk. 

 
e-legitimation på kort 

Denne identifikationsmetode er kun til 

svenske borgere. For at bruge metoden 

skal du have gyldig e-legitimation 

på kort, som leveres af Nordea. 

Den samme e-legitimation kan bruges 

i flere Corporate Netbank-aftaler. 

 
Tekniske data om chipkort 

Identifikationsmetoden med en kortlæser 

og et chipkort er baseret på den 

internationale standard PKI (Public Key 

Infrastructure). Chipkortet indeholder 

et personligt certifikat, baseret på 

certifikatstandarden X.509. Det er ikke 

muligt at kopiere chippens indhold. 

 
Hvordan kommer du videre? 

Kontakt din lokale kunderådgiver eller 

cash management-rådgiver i Nordea, 

hvis du har brug for flere oplysninger. 

 
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 

managementtjenester 

 
Én kanal til en række 

af Nordeas e-tjenester 

 
Fleksibel at bruge og 

at administrere 

brugere 

 
Personlig udseende 

 
Høj sikkerhed 
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