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Yrityksen verkkopankki tarjoaa pääsyn 

yrityksesi pankkipalveluihin turvallisesti 

yhden kanavan kautta. Näet samanai-

kaisesti kotimaiset ja ulkomaiset tilisi 

Nordeassa ja teet maksuja milloin ja 

missä tahansa. 

Yrityksen verkkopankki on monipuolinen palvelu, 
jonka avulla voit helposti hoitaa pankkiasioinnin 
niin kotimaassa ja kuin kansainvälisestikin. Se an-
taa kattavan ja ajan tasalla olevan yleiskatsauksen 
kassavirroista ja maksuvalmiudesta. Saat käyttöösi 
kotimaiset ja ulkomaiset tilitiedot, maksut ja erä-
siirron. Lisäksi tarjolla on erilaisia kansainvälisiä 
ja paikallisia palveluita.  

Kattavat Cash Management -palvelut
Tilipalvelujen kautta sinulla on pääsy Nordeassa  
ja muissa pankeissa oleviin tileihin. Voit katsella 
Nordean tilejäsi reaaliajassa ja toimia silloin, 
 kun se yrityksellesi parhaiten sopii.

Nordean laajat eräsiirtopalvelut tarjoavat sinulle 
mahdollisuuden siirtää aineistoja yrityksesi järjes-
telmien ja Nordean välillä. Saat tarkkoja tietoja 

saapuvista viitemaksuista ja voit siirtää tilitietoja 
tiedostoina.

Yrityksen verkkopankki tarjoaa laajan valikoiman 
maksamispalveluja kaikenkokoisille yrityksille 
vaativaankin käyttöön. Maksujen tekoa voidaan 
helpottaa käyttämällä maksupohjia, jotka säästävät 
usein toistuviin maksuihin käytettyä aikaa.  
Request for Transfer -toimeksiannolla veloitat 
toisessa pankissa olevaa tiliäsi ja siten hallinnoit 
maksuja keskitetysti. 

Lisäpalvelut
Yrityksen verkkopankin kautta on pääsy e-Mar-
kets ja e-Custody -palveluihin. Lisäksi tarjolla  
on paikallismarkkinoille suunnattuja palveluja  
Pohjoismaissa, esim. lainat ja e-lasku Suomessa. 

Yrityksen verkkopankki
Joustavaa pankkiasiointia ajasta ja paikasta riippumatta



Käyttäjien hallinnointi
Yrityksen verkkopankin hallinnointipalvelun avulla 
voidaan luoda ja ylläpitää käyttäjiä ja heidän val-
tuuksiaan. Voit antaa pääkäyttäjäoikeudet valituille 
henkilöille yrityksestäsi.

Turvallinen ja helppokäyttöinen
Yrityksen verkkopankin tietoturva-asetukset  
varmistavat sen, ettei kolmas osapuoli voi nähdä 
tietoja eikä käsitellä niitä. 

Yrityksen verkkopankkia on helppo käyttää ja  
palvelu sisältää toimintoja koskevat ohjetekstit. 
Käyttäjät saavat henkilökohtaista apua puhelimitse 
kaikissa Pohjois- ja Baltian maissa.

Hyödyt
•	 Laaja	yleiskatsaus	kassavirroista	ja	 
 maksuvalmiudesta
•	 Kotimaiset	ja	ulkomaiset	cash	
 management -palvelut
•	 Yksi	kanava	useisiin	Nordean	e-palveluihin
•	 Palvelun	käyttö	ja	käyttäjien	hallinnointi	 
 on vaivatonta
•	 Personointimahdollisuus	
•	 Käyttö	on	turvallista

Lisätietoja
Yrityksen verkkopankkia koskevia lisätietoja saat paikalliselta Nordean edustajaltasi.
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