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via GiroLink Internet

Med vår tjänst Total IN Bas sparar ditt företag tid och pengar genom att
effektivisera hanteringen av inbetalningar. Vi erbjuder en heltäckande
betalningslösning – unik på den svenska betalningsmarknaden.
Förenklade rutiner med Total IN Bas

Spara tid och pengar

Oavsett vilka rutiner och tjänster företaget använder idag
för att stämma av inbetalningar så kommer du att märka
en klar förbättring med Total IN Bas.

Med Total IN Bas får företaget effektivare avstämning
av inbetalningarna genom att
• alla transaktioner levereras i en fil för automatisk
inläsning i företagets ekonomisystem
• de allra fl esta inbetalningarna kan prickas av auto
matiskt eftersom en referenssökning har gjorts enligt
de villkor ditt företag har för kundreferenser
• transaktioner som inte har en korrekt kundreferens kan
du enkelt hitta via Internetredovisningen och där se
vem som har betalat
• du kan påbörja avprickningen tidigt på morgonen
dagen efter bokföringsdagen
• du får en överblick via Internetredovisningen om hur
många inbetalningar som har gjorts, till vilket belopp
och hur många som behöver kontrolleras manuellt
• du kan söka uppgifter via Internetredovisningen tio år
tillbaka vilket underlättar kundtjänstarbetet

I Total IN Bas samlas hela inbetalningsfl ödet och före
taget får en enhetlig redovisning oavsett varifrån
inbetalningen kommer;
• en transaktionsfil per dag med alla inbetalningar till
PlusGirokonton i svenska kronor. Både PlusGiro- och
bankgiroinbetalningar och utlandsinbetalningar.
Autogiroinbetalningar ingår inte i tjänsten Total IN Bas.
• en redovisning via Internet där alla detaljuppgifter
finns, exempelvis avsändaruppgifter och bilder av
inbetalningskort.
• en support som besvarar frågor om alla typer av
inbetalningar som ingår i Total IN Bas
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Så här fungerar det
Hämta filen

Behörigheter

Transaktionsfilen är normalt tillgänglig senast kl 06.00
varje bankdag. Den innehåller alla inbetalningar från
föregående bankdag för anslutna PlusGirokonton och
bankgironummer. Du hämtar filen via kommunikations
tjänsten GiroLink Internet.

Företaget väljer vilka personer som ska ha behörighet
att hämta filen och få åtkomst till Total IN Bas Internet
redovisning. Säkerhetslösningen som används är Nordeas
e-legitimation.

Automatisk avprickning
När filen är hämtad läser du in den i ekonomisystemet.
De allra flesta inbetalningar kommer att prickas av
automatiskt.
Andelen automatiskt avprickade inbetalningar blir mycket
hög eftersom Nordea söker efter referensnummer på
alla inbetalningar och redovisar funna referenser i filen.
Referenserna söker Nordea efter de kriterier som ditt
företag väljer. Det kan vara exempelvis fakturanummer
eller kundnummer.

GiroLink Internet kan användas tillsammans med de flesta
ekonomi- och betalningssystem och har en hög säkerhet.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om Total IN Bas och våra övriga
tjänster inom betalningar och Cash Management. Vänd
dig till din kontaktperson i Nordea.

Manuell avprickning
Ett fåtal inbetalningar kommer inte att prickas av
automatiskt. Dessa måste prickas manuellt. Total IN Bas
Internetredovisning är ett utmärkt verktyg för att under
lätta den manuella avprickningen.
Du loggar enkelt in till Internetredovisningen i samband
med filhämtning genom en länk i GiroLink Internet eller
via en länk i Internetbanken Företag.
All information som ingår i filen finns även tillgänglig i
Internetredovisningen. Där finns också bilder av PlusGiro
inbetalningskort och bankgiroavier för inbetalningar som
gjorts manuellt. Dessutom kompletterar Nordea, så långt
det är möjligt, med avsändaruppgifter för inbetalningarna.
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Med Total IN Bas får ditt
företag effektivare rutiner
En fil med alla inbetalningar till PlusGiro
konton i SEK, PlusGiroinbetalningar, bank
giroinbetalningar och utlandsinbetalningar
En redovisning via Internet med
information om alla inbetalningar.
Arkivering i tio år.
En support som besvarar alla frågor om
inbetalningar.

