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Om tjänsten  

Corporate Netbank Administration är ett 

administrationsverktyg som används för 

att skapa och uppdatera användare och 

deras behörigheter. Det tillåter att en 

person i ert företag kan vara 

administratör och definiera och ändra 

användarbehörigheter. Nordea 

registrerar administratören. 

 

Fördelar 

 Inga pappersfullmakter behövs för att 

utfärda användarbehörigheterna 

 Förändringar i användar-

behörigheterna går enkelt och snabbt 

att genomföra 

 Du får enkel överblick över 

användarbehörigheten. 

 

Möjligheter 

Som administratör kan du: 

 Skapa användare 

 Identifiera användare, med undantag 

för användare med norska konton. 

Dessa användare måste alltid 

identifieras av Nordea 

 Utfärda behörigheter för tjänster och 

konton 

 Ge specifika behörighetsrättigheter 

för varje konto (en användare kan 

registrera och/eller bekräfta 

betalningar antingen ensam, 

tillsammans med en annan 

användare eller tillsammans med en 

annan användare från en annan 

bekräftelsegrupp.) 

 Förse användarna med säkerhets-

lösningar.  

 Hantera och uppdatera ovannämnda 

information 

 Hantera och uppdatera kortnamn för 

konton i Corporate Netbank. 

 

Rättighetsnivåer 

Följande rättigheter kan väljas för 

administratören: 

– Rätt att registrera 

Administratören kan registrera 

användare och 

användarbehörigheter, men kan inte 

bekräfta användarrättigheter. 

– Rätt att bekräfta ensam 

Administratören kan bekräfta 

användarrättigheter ensam 

(användarbehörigheten aktiveras 

omedelbart efter bekräftelsen). 

– Rätt att bekräfta två tillsammans 

Administratören kan bekräfta 

användarbehörigheter tillsammans 

med en annan administratör. 

Bekräftelse krävs i situationer som 

är kritiska och som kan medföra en 

säkerhetsrisk för företaget, 

exempelvis när en användare förses 

med säkerhetslösning eller 

rättigheter ges till betalningstjänster. 

 

Administrationsrättigheter kan vara en 

kombination av de tre ovannämnda 

nivåerna. Exempel: Om en administratör 

har rätt att registrera och bekräfta 

tillsammans med en annan administratör 

kan han göra detta, men 

användarrättigheterna träder inte i kraft 

förrän ytterligare en administratör 

bekräftat. 

 

Vi rekommenderar starkt att man väljer 

att låta administratörerna registrera och 

bekräfta två tillsammans 

Användaradministration 

INFORMATION 

För mer information 

om Corporate 

Netbank vänd dig till 

din kontaktperson i 

Nordea. 
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FÖRDELAR 

Helhetsbild över 

kassaflöden och 

likviditet 

 

Cash Management-

tjänster online, både 

inhemska och 

utländska 

 

En kanal till flera av 

Nordeas e-tjänster 

 

Lätt att använda och 

administrera 

Går att anpassa efter 
egna behov 
 
Hög säkerhetsnivå 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


