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Den dekker alle landene der du har 

konto i Nordea, og den foreligger på alle 

fire nordiske språk og engelsk.. 

 

Kontoinformasjon 
Ha kontroll med og enkel tilgang i realtid 

til dine konti i Nordea. Du får også full 

oversikt over hvordan cash pool-

tjenesten din er satt opp i Nordea. Du 

kan legge til kontiene du har i andre 

banker og ha oversikt over 

flerkontostrukturen på ett sted. Du kan 

også følge med på dine konti i andre 

banker ved hjelp av SWIFT-rapporter. 

Legg dine konti inn i kontogrupper som 

passer dine behov. Du kan søke, skrive 

ut eller eksportere kontoinformasjonen. 

 

Andre fordeler: 

 Få en rask oversikt over likviditeten 

på alle kontiene. 

 Saldo og endringer i løpet av dagen 

eller over tid. 

 Rente og kreditter. 

 Søk etter transaksjoner 15 måneder 

tilbake i tid, og få oversikt over ikke 

bokførte transaksjoner. 

 Transaksjoner og 

transaksjonsdetaljer. 

 

Betalinger 
Du får en omfattende betalingsoversikt 

og kan sjekke status på alle betalingene 

som bedriften har foretatt med én gang. 

Enkelt og effektivt å legge inn betalinger 

til inn- og utlandet. Med 

konsernbetaling/kontoregulering kan du 

raskt gjøre overføringer mellom 

bedriftens konti. 

 

Andre fordeler: 

 Sjekk betalinger og ha lett tilgang til 

kontiene i utlandet med Request for 

Transfer. 

 Fleksibel brukeradministrasjon: Velg 

mellom forskjellige 

godkjenningsregler for betalinger og 

brukerroller. 

 Lag mottakerregister og 

betalingsmaler for de betalingene 

som brukes mest. 

 Lag ditt eget brukeroppsett for å 

gjøre det daglige arbeidet enklere og 

raskere. 

 

Filoverføring 
Filtjenester gjør at du får en rask og 

pålitelig integrasjon mellom bedriftens 

regnskaps- og treasury systemer og 

Nordea. Du kan sende og hente alle 

typer kommersielle og finansielle 

betalinger, hente informasjon over 

innkomne betalinger og eksportere 

kontoinformasjon til filer og kan dermed 

få en effektiv og rask avstemning. 

Filoverføring gjør at du kan behandle en 

stor mengde data og samtidig minimere 

feil. 

  

Corporate Netbank 

– fleksible banktjenester - uavhengig av tid og sted 

Corporate Netbank er en elektronisk kanal som gir lett og rask 

tilgang til de viktigste banktjenestene for bedrifter. 

INFORMASJON 

For mer informasjon 
om Corporate 
Netbank, kontakt din 
kundeansvarlige i 
Nordea. 
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FORDELER 

Omfattende oversikt 

over kontantstrøm 

og likviditet 

 

Elektroniske cash 

management 

tjenester i innland og 

utland 

 

Én kanal for en rekke 

av Nordeas e-

tjenester 

 

Enkel å bruke og 

enkelt å administrere 

brukere 

 

Brukertilpasset 

oversikt 

 

Høy sikkerhet 
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Andre fordeler:  

 Kontoutskrift er tilgjengelig allerede dagen etter. 

Dermed spares tid, og informasjonen fås raskere. 

 Informasjonen er alltid tilgjengelig, slik at du kan 

planlegge de interne rutinene. 

 

 

Andre tjenester 
Du får tilgang til en rekke av Nordeas tjenester uten 

ekstra pålogging: 

 Custody  

 Nordea e-Markets 

 

Finland  

 Flerkonto  

 palkka.fi  

 Lokale cash management-tjenester 

 

Norge  

 Innsyn/Godkjenning av filer NO 

 

Sverige  

 Flervaluta flerkonto (KoncernValutakonto) 

 eRedovisning  

 GiroLink  

 Lokale cash management-tjenester 

 

Les mer om andre tjenester på www.nordea.com/cn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Support funksjoner 
 
Brukeradministrasjon 
Du har full kontroll med alle brukernes tilganger til 

Corporate Netbank-avtalen med Corporate Netbank 

administrasjon. Her kan du administrere alle brukernes 

autorisasjoner, legge inn nye brukere, legge til spesielle 

tjenester og gi konto-/betalingsrettigheter og angi 

godkjenningsrettigheter. Du kan også styre brukernes 

påloggings rettigheter. 

 

Andre fordeler:  

 Sperring av sikkerhetsmetodene i realtid. 

 Omfattende brukerrapporter som kan skrives ut.  

 Rapporter over pålogging og historikk 15 måneder 

tilbake i tid. De historiske rapportene kan eksporteres 

til Excel. 
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