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Yrityksen verkkopankki mahdollistaa 

samanaikaisesti sekä kotimaisten että 

ulkomaisten Nordean tilien ja maksujen 

käsittelyn ajasta ja paikasta riippumatta. 

Käyttöliittymä on tarjolla kaikilla neljällä 

pohjoismaisella kielellä ja englanniksi. 

 

Tilitiedot 
Pääset helposti seuraamaan Nordeassa 

olevia tilejäsi reaaliajassa. Saat myös 

kokonaiskuvan yrityksesi 

konsernitilirakenteesta Nordeassa. Voit 

lisätä toimintoon tilejä toisista pankeista 

tai tarkastella konsernitilirakennetta 

yhden käyttöliittymän kautta. Lisäksi 

sinun on mahdollista seurata muissa 

pankeissa olevia tilejäsi SWIFT-

raportoinnin avulla. Voit järjestellä tilisi 

tilijoukoiksi yrityksesi tarpeiden mukaan 

sekä hakea, tulostaa ja siirtää tilitietoja. 

 

Muita etuja: 

 Saat nopeasti yleiskuvan kaikista 

tileistäsi ja yrityksesi 

maksuvalmiudesta. 

 Tilien saldot ja nettomuutokset 

päivän aikana tai pitemmällä 

aikavälillä. 

 Korko ja limiitit 

 Tapahtumat ja tapahtumien tiedot 

 Voit hakea tapahtumia ja tilejä 

takautuvasti 15 

 
 
 

Maksut 
Yrityksen verkkopankki tarjoaa kattavan 

yleiskuvan maksuista. Voit tarkistaa 

kaikkien yrityksesi tekemien maksujen 

tilan samanaikaisesti. Yksittäisten koti- ja 

ulkomaanmaksujen tekeminen on 

helppoa ja vaivatonta. Yrityksen sisäiset 

siirrot mahdollistavat nopeat tilisiirrot 

yrityksen omien tilien välillä. 

 

Muita etuja: 

 Voit hallinnoida maksuja ja päästä 

helposti käyttämään yrityksesi 

ulkomaisia tilejä käyttämällä SWIFTin 

Request for Transfer -palvelua 

(MT101). 

 Joustavat käyttöoikeudet. Yrityksesi 

tarpeita ajatellen voit esimerkiksi 

valita eri käyttäjille erilaiset roolit 

maksujen vahvistamisessa. 

 Saajaluettelo ja maksupohjat 

helpottavat usein tehtävien maksujen 

syöttämistä. 

 Voit personoida maksuprosessin niin 

että päivittäinen työ on helppoa ja 

nopeaa 

 
Eräsiirto 
Eräsiirtotoiminnon avulla voit luoda 

nopean ja luotettavan yhteyden ERP-

järjestelmän, Treasury-järjestelmän ja 

Nordean välille. Voit lähettää ja noutaa 

hallinnollisia tiedostoja, kaupallisia 

maksuja ja finanssimaksuja. Kun käytät 

tiedostojen noutamista ja lähettämistä   

Yrityksen verkkopankki 

– joustava tapa hoitaa yrityksen pankkiasioita missä ja milloin tahansa 

Yrityksen verkkopankilla hoidat yrityksesi pankkiasiat nopeasti ja 

helposti 
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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 

 

Personointimahdollisu

us  

 

Käyttö on turvallista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

nordea.com/cm 

 

2/2 

Tammikuu 2015 

perittäviin ja tiliotteisiin, teet täsmäyttämisprosessista 

nopean ja tehokkaan. Eräsiirron avulla voit käsitellä 

maksimimäärän tietoja ja minimoida virheet. 

 

Muita etuja: 

 Saat tiliotteet heti seuraavana päivänä eli säästät 

aikaa ja saat tiedot nopeasti käyttöösi. 

 Voit suunnitella sisäiset prosessit huolellisesti, koska 

tieto on saatavissa milloin tahansa 

 
Muut palvelut 
Pääset käyttämään monia Nordean palveluja yhdellä 

sisäänkirjautumisella: 

 e-Custody 

 Nordea e-Markets 

 

Suomi 

 Konsernitili 

 Palkka.fi 

 Paikalliset Cash Management -palvelut 

 

Norja 

 Katsele/vahvista tiedostoja NO 

 

Ruotsi 

 Monivaluuttainen konsernitilipalvelu 

(KoncernValutakonto) 

 eRedovisning 

 GiroLink 

 Paikalliset Cash Management -palvelut 

 

Lue lisää muista palveluista www.nordea.com/cn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätoiminnot 
 

Käyttäjien hallinnointi  
Yrityksen verkkopankin hallinnointipalvelun (CNA) avulla 

hallinnoit täydellisesti kaikkien käyttäjien pääsyä 

verkkopankkisopimukseen. Hallinnointipalvelussa voit 

hallinnoida kaikkia käyttäjien käyttöoikeuksia, luoda 

uusia käyttäjiä, lisätä erityisiä palveluja käyttäjille, antaa 

tilinkäyttöoikeuksia ja määritellä vahvistamisoikeuksia. 

Yrityksen verkkopankin hallinnointipalvelussa käsitellään 

myös käyttäjien tunnistamista sisäänkirjautumisen 

yhteydessä. 

 

Muita etuja: 

 Verkkopankin käyttö voidaan estää reaaliajassa. 

 Kattava yhteenveto tulostettavissa olevista 

käyttäjäraporteista.  

 Täydelliset sisäänkirjautumis- ja historiaraportit 15 

kuukautta taaksepäin. Historiaraportit voidaan tuoda 

käytettäviksi Excel-muodossa. 
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