
En tjänst för alla betalningar
Med Corporate File Payments får du en enhetlig, 
snabb och enkel betaltjänst för att skicka och 
administrera alla era betalningar. 

Du effektiviserar betalningsprocessen genom att 
du i en och samma fi l betalar både inom Sverige och 
till utlandet – i kronor eller i utländsk valuta.

Enkel att använda
Via Corporate Netbank får du en god överblick 
och full kontroll över alla betalningar. 

I det fl exibla webbgränssnittet kan du kontrollera 
och bekräfta betalningar samt vid behov även 
ändra och rätta enskilda betalningar. Dessutom 
får du en god överblick över både utförda och 
komman de betalningar.

Återredovisning av utförda och felaktiga betal-
ningar nås via webbgränssnittet men kan vid behov 
också fås på fi l.

Snabb och fl exibel
Du får en snabb och konkurrenskraftig hantering 
av dina betalningar.

Du kan hantera era betalningar när du vill – 
24 timmar per dag alla dagar året om. 

Säkerhet i fokus
För elektronisk signering och administration av 
betalningar används Corporate Netbank i kombi-
nation med GiroLink eller någon annan fi lkommu-
nikations-tjänst som stöds av Nordea.

Tjänsten har en hög säkerhet med behörighets-
kontroll vid all elektronisk signering av betal-
ningar.

Fördelar med Corporate File Payments
• En tjänst för alla typer av betalningar. 
• Kostnadseffektiva stopptider.
• Enkel avstämning vid kvittning av kreditnotor 

genom en god integration med ditt ekonomi-
system. 

• Snabb och översiktlig återredovisning, även för 
eventuella fel.

• Enkelt och lättanvänt webbgränssnitt för 
elektronisk  signering och administration av 
betalningar. 

• Lätt att implementera.

Corporate File Payments
Effektiviserar dina avgående betalningar

Med denna betalningstjänst får ditt före-

tag en enhetlig, snabb och enkel hante-

ring av alla era avgående betalningar.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om Corporate File Payments och våra andra tjänster inom betalningar och Cash Management.

För mer information  är du alltid välkommen att vända dig till din kontaktperson i Nordea.


