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Corporate Netbank omfattar alla länder 

där du kan ha konto hos Nordea och 

finns på svenska, danska, finska, norska 

och engelska. 

 

Kontoöversikt 
Med kontoöversikten kan du enkelt 

kontrollera dina Nordeakonton i realtid. 

Du får också god överblick över din cash 

pool-struktur hos Nordea. Du kan lägga 

till konton från andra banker eller visa 

koncernkontostrukturen på ett och 

samma ställe. Dessutom kan du bevaka 

dina konton i andra banker via SWIFT-

rapportering, organisera dina konton i 

kontogrupper som passar dina behov 

samt söka, skriva ut eller exportera 

kontouppgifter. 

 

Andra fördelar: 

 Snabb överblick över dina konton för 

likviditetskontroll. 

 Saldon och nettoförändringar under 

dagen eller över tid. 

 Ränta och limiter. 

 Sökning efter transaktioner och 

konton 15 månader bakåt i tiden och 

visning av kommande transaktioner. 

 Transaktioner och 

transaktionsdetaljer. 

 

Betalningar 
Du får en utförlig betalningsöversikt där 

du på ett och samma ställe kan 

kontrollera statusen på alla betalningar 

som har gjorts i ditt företag. Det är enkelt 

och effektivt att göra enstaka inrikes- och 

utlandsbetalningar. Med 

koncernbetalningar kan du snabbt 

överföra pengar mellan företagets egna 

konton. 

 

Andra fördelar: 

 Du kan kontrollera dina betalningar 

och enkelt komma åt alla dina konton 

utomlands med hjälp av SWIFT-

tjänsten Request for Transfer 

(MT101). 

 Flexibla användarbehörigheter. Du 

kan exempelvis tilldela användarna 

olika betalningsbekräftelseregler och 

roller, helt utifrån företagets behov. 

 Det finns ett mottagarregister, och för 

betalningar som du gör ofta kan du 

använda betalningsmallar. 

 Du kan anpassa betalningsprocessen 

för att underlätta ditt dagliga arbete. 

 

Filöverföring 
Med filöverföringsfunktionen överför du 

på ett snabbt och pålitligt sätt information 

mellan ditt ERP-system, Treasury-

system och Nordea. Du kan skicka eller 

importera betalningsfiler för 

administrativa, kommersiella och 

finansiella betalningar. Med filhämtnings- 

eller exportfunktionerna för 

ankommande betalningar och 

kontoutdrag gör du avstämningen snabbt
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och effektivt. Med filöverföringen kan du hantera stora 

informationsmängder, samtidigt som du minimerar 

risken för fel. 

 

Andra fördelar:  

 Du får dina kontoutdrag dagen efter.  

 Du sparar därmed tid och får tillgång till 

informationen snabbare. 

 Informationen är alltid tillgänglig, och du kan lättare 

planera de interna processerna. 

 
Övriga tjänster 
Med en enda inloggning kommer du åt 

ett stort antal Nordea-tjänster: 

 e-Custody  

 Nordea e-Markets 

 

Finland  

 Koncernkonto  

 Palkka.fi 

 Finska cash management-tjänster 

 

Norge  

 Visa/bekräfta filer 

 

Sverige  

 Koncernkonto med flera valutor 

(KoncernValutakonto) 

 eRedovisning GiroLink  

 Svenska cash management-tjänster 

 

Läs mer om andra tjänster på www.nordea.com/cn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supportfunktioner 
 
Användaradministration 
Med Corporate Netbank Administration (CNA) har du full 

kontroll över alla användares åtkomst till Corporate 

Netbank. Här administrerar du användarbehörigheter. 

Bland annat kan du lägga upp nya användare, lägga till 

tjänster, tilldela konto-/betalningsbehörigheter samt 

definiera behörigheter för bekräftelser. Du kan också 

hantera användarnas inloggningsbehörigheter. 

 

Andra fördelar:  

 Spärra säkerhetslösningar i realtid.  

 Få överblick med utförliga användarrapporter.  

 Visa fullständig historiklogg och skapa 

historikrapporter för 15 månader bakåt i tiden. 

Historikrapporter kan exporteras till Excel. 
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