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Tästä tiedotteesta löydät ajankohtaista asiaa ohjelmistotaloille. Pidäthän osaltasi huolen, että tieto tavoittaa 
yrityksessäsi oikeat ihmiset.  
 
Nordean ohjelmistotalotiedotteiden julkaisusta ilmoitetaan sinulle uutiskirjeen tapaan. Uutiskirjeen 
vastaanottajalistalle voi rekisteröityä tästä. 
 
Nordean palveluja ja tuotteita koskevat kyselyt voit joko lähettää internetin kautta yhteydenottopyynnöllä tai 
soittaa Yritysten maksuliikeneuvontaan 0200 67210 (pvm/ mpm tai ulkomaanpuhelun hinta) pankkipäivisin 
klo 8-18.  
 
Nordea.fi: asiakaspalvelunumerot 

Palvelemme näiden kanavien kautta myös muita yritysasiakkaitamme. 

 
 

Web Services: varmenne vaihtuu 12.8.2014  
 
Web Services –tiedonsiirtokanavassa käytettävä Web Services palvelimen allekirjoitusvarmenne vanhenee 
16.8.2014. Varmennetta käytetään Nordean Web Services -vastaussanomien allekirjoittamiseen. 
 

 Nordea on päivittänyt varmenteen uuden version (sarjanumero:01 59 7c 1e) noudettavaksi 

verkkosivuilleen 5.8.2014.  

 12.8.2014, noin klo 16.30 jälkeen vastaussanomat on allekirjoitettu uudella varmenteella.  

 
Useimmat ohjelmistot osaavat käsitellä vastaussanoman allekirjoituksen automaattisesti, eikä vaihto edellytä 
todennäköisesti mitään toimenpiteitä.  
 
Mikäli sovellus on toteutettu käyttäen Windows Communication Foundation (WCF) -kirjastoa tai vastaavaa, 
edellyttää se pankin allekirjoitusvarmenteen julkista avainta asennettavaksi ennalta:  
Lataa uusi Web Services -palvelimen allekirjoitusvarmenteen julkinen avain tältä Testaus-sivustolta kohdasta 
Web Services >> Ohjeita. Tallenna varmenne käyttäen .cer –tiedostotarkennetta ja asenna se sovelluksen 
käyttöön yllä mainitun ajankohdan jälkeen. Varmenteen myöntäjä pysyy samana (Nordea Corporate Server 
CA 01), mutta sarjanumero muuttuu, joten käytettävässä maksuliikeohjelmistossa pitää päivittää varmenteen 
sarjanumero vastaamaan uuden varmenteen sarjanumeroa 01 b5 a3 e1. Varmenteen allekirjoitus 
(Thumbprint) on c0 b7 ba db 18 b6 fe 1a b0 71 43 9d 0c fd 19 f4 97 b5 44 a5 ja se on voimassa kaksi vuotta.  
 
Tätä kyseistä varmenteen julkista avainta ei ole toistaiseksi mahdollista päivittää automaattisesti, vaan se on 

ladattavissa tältä sivustolta. 

 

 

Ohjelmistotalot-sivut verkossa  

Eräsiirtoyhteyksiä Nordeaan toteuttavia ohjelmistotaloja varten on sivut, joista löytyy hyödyllistä ja 
ajankohtaista tietoa työn tueksi. Lue lisää: www.nordea.fi/ohjelmistotalot 

Sivuja päivitetään säännöllisesti ja sieltä löytyy mm.  

 ajankohtaisia uutisia ohjelmistotaloille ja edellisiä ohjelmistotalotiedotteita  

http://www.nordea.fi/Yritykset+ja+yhteisöt/Maksuliike/Yhteys+pankkiin/Uutiskirje/1589132.html?lnkID=uutiskirje_uutiskirjeen-tilaaminen_05-10-2012
http://www.nordea.fi/Tietoa+Nordeasta/708484.htm
http://www.nordea.fi/Yritykset+ja+yhteis%c3%b6t/Maksuliike/Yhteys+pankkiin/Testaus/1135012.html?lnkID=d-box_testaus_ohjeita-esimerkkiaineistoja_06-09-2012
http://www.nordea.fi/Yritykset+ja+yhteis%c3%b6t/Maksuliike/Yhteys+pankkiin/Testaus/1135012.html?lnkID=d-box_testaus_ohjeita-esimerkkiaineistoja_06-09-2012
http://www.nordea.fi/ohjelmistotalot
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 varmenteita, schemoja, esimerkkitiedostoja yhteyden ja sisällön testaamisen avuksi  

 linkkejä muihin ohjelmistotalojen tarvitsemiin palveluihin, ohjeistuksiin ja tukimateriaaleihin. 

 
Yhteistyöterveisin,  

Nordea Pankki Suomi Oyj 


