Corporate Netbank Administrasjon

Om tjenesten
Administrasjon er en del av Corporate
Netbank og hjelper deg med å
administrere brukere og deres
autorisasjoner. Når administrator er
utpekt, kan du autorisere vedkommende
til å gi autorisasjon til brukerne på vegne
av bedriften. Nordea registrerer
administratoren.

Autorisasjonsnivå
Følgende rettigheter kan velges av
administrator:
–

Autorisasjon til å registrere
Administrator kan registrere brukere
og brukerautorisasjoner, men kan
ikke bekrefte
brukerautorisasjonenene.

Fordeler
 Ingen behov for fullmakt på papir
hver gang en bruker skal autoriseres
 Endring av brukerautorisasjoner er
enkelt og raskt
 Kontrollen med brukerautorisasjonen
er enkel.

–

Autorisasjon til å bekrefte alene
Administrator kan bekrefte
brukerautorisasjonene alene
(brukerautorisasjonene blir aktivert
umiddelbart etter bekreftelsen).

INFORMASJON

For mer informasjon
om Corporate
Netbank, kontakt din
kundeansvarlige i
Nordea.
NORDEA.COM/CN

Muligheter
Som administrator kan du:
 Opprette brukere
 Legitimere brukere, unntatt for
brukere av norske konti som alltid
skal legitimeres av Nordea
 Gi tilganger til tjenester og konti
 Gi spesifikke rettigheter for hver
konto (en bruker kan registrere
og/eller bekrefte betalinger alene,
eller i fellesskap med en annen
bruker eller i fellesskap med en
bruker fra en annen
bekreftelsesgruppe).
 Tildele identifiseringsløsninger til
brukere
 Endre eller fjerne brukeres
autorisasjoner
 Vedlikeholde kortnavn på konti i
Corporate Netbank-avtalen

–

Autorisasjon til å bekrefte i
fellesskap
To administratorer kan bekrefte
brukerautorisasjoner i fellesskap.
Bekreftelse er alltid nødvendig i
situasjoner som kan være kritiske og
innebære en sikkerhetsrisiko for
bedriften, for eksempel aktivering av
sikkerhetsløsninger for brukere eller
definering av rettigheter på
betalingstjenester.

Administrasjonsrettigheter kan være en
kombinasjon av nivåene som er
nevnt. Eksempelvis: Med rettighet til å
registrere og bekrefte i
fellesskap, kan administratoren
registrere brukerne og bekrefte dem,
men brukerautorisasjonene aktiveres
først etter bekreftelse av en annen
administrator.

FORDELER

Omfattende oversikt
over kontantstrøm
og likviditet
Elektroniske cash
managementtjenester i innland og
utland
Én kanal for en rekke
av Nordeas etjenester
Enkel å bruke og
enkelt å administrere
brukere
Brukertilpasset
oversikt
Høy sikkerhet

Vi anbefaler at du gir administratorene
autorisasjon til å bekrefte i fellesskap.
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