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Rutiner idag
Företag som har stora volymer PlusGiro- och bankgiro-
inbetalningar samt inbetalningar från utlandet använder 
ofta flera olika filbetalningstjänster för att den automatis-
ka avprickningen i kundreskontran ska bli så effektiv som 
möjligt. De betalningar som inte kan prickas automatiskt 
måste prickas manuellt med hjälp av kontoutdrag eller 
 annan transaktionsredovisning på papper eller via Inter-
net. Detta kräver tid och resurser. Vid behov av support 
krävs även kontakt med olika enheter beroende på vari-
från inbetalningen kommer och hur den redovisats.

Förenklade rutiner med Total IN
I vår tjänst Total IN samlar vi hela inbetalningsflödet:
• Ni får en transaktionsfil som innehåller samtliga 

 inbetalningar till ert PlusGirokonto:
• PlusGiroinbetalningar
• bankgiroinbetalningar
• och inbetalningar från utlandet
Ni väljer själv vad som ska ingå i filen.
 

• Ni får även tillgång till en redovisning via Internet där 
ni kan ta del av motsvarande information som finns i 
transaktionsfilen samt bilder på PlusGiroinbetalnings-
kort och bankgiroavier.

• Ni får tillgång till en enhetlig support som tar hand om 
era frågor om alla typer av inbetalningar som ingår i 
Total IN.

• Ni får tillgång till transaktioner och bilder i 10 år via 
Internet.

Spara tid och pengar
• Avprickningen mot kundreskontran kan bli snabbare 

och enklare om ni som tillval begär referenssökning av 
exempelvis fakturanummer eller kundnummer. Hittade 
nummer kan bli automatiskt avprickade i er kundres-
kontra.

• De få återstående betalningarna som inte kunnat 
prickas av automatiskt kan ni enkelt se via Internet
redovisningen. All information inklusive eventuella 
bilder av PlusGiroinbetalningskort eller bankgiroavier 
visas. Om ni ändå inte är säker på vem som betalat kan 
ni direkt ta del av betalarens meddelande och avsända-
ruppgifter om dessa redovisats. Det innebär att antalet 
felaktigt utsända betalningspåminnelser minskar.

• Kreditnotor och inbetalningar från utlandet kan hante-
ras automatiskt via filen eller manuellt via en speciell 
lista i Internetredovisningen.

• Inbetalningar i alla valutor som hanteras inom Nordea 
kan redovisas för automatisk avprickning.

• Ni kan enkelt stämma av att beloppet som krediterats 
kontot överensstämmer med totalsumman av inbetal-
ningarna i transaktionsfilen.

• Ni får tillgång till all redovisning senast kl 06.00 bank-
dagen efter bokföringsdag, både transaktionsfilen och 
Internetredovisningen.

• Till er som önskar kan vi även sända transaktionsfiler 
vid tre tillfällen under bokföringsdagen med de transak-
tioner som är behandlade vid varje leveranstillfälle.

Vill ni veta mer?
Vi berättar gärna mer om Total IN och våra övriga tjänster 
inom betalningar och Cash Management. Kontakta i första 
hand er kontaktperson hos oss på Nordea.

Total IN
– För redovisning av ankommande betalningar

Med vår tjänst Total IN kan ni spara tid och pengar genom att 
effektivisera arbetet med hanteringen av ankommande betalningar. 
Vi erbjuder en heltäckande betalningslösning – unik på den svenska 
betalningsmarknaden.
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Avstämning utan Total IN (transaktionsfil för varje tjänst)

Avstämning med Total IN (en transaktionsfil)
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