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I Business Online som är vår Internetbank för före-
tag finns en särskild funktion för import- och ex-
portremburser, för import- och exportinkasso 
samt hantering av internationella garantier �  
Trade Finance Business Online.  
 
Internationell garanti 
Företaget skickar sina garantiansökningar och ga-
rantiändringar till banken på ett smidigt sätt.        
Eftersom en generell motförbindelse ingår i det av-
tal som tecknas mellan parterna, uteblir hanter-
ingen av motförbindelse i varje enskilt fall. Använ-
daren får tillgång till en tydlig uppställning över 
utestående garantier och dess förfallodagar. 
 
Importremburs 
Även rembursansökningar och rembursänd-
ringar skickas till banken via funktionen. An-
vändaren kan enkelt följa upp sina utestående 
remburser och få en tydlig uppställning över 
förfallodagar vilket i sin tur ger en god överblick 
över företagets valutabehov. 
 
Exportremburs 
När en ny exportremburs ankommer aviseras fö-
retaget via systemet. Även eventuella ändringar 

skickas på detta sätt. När företaget presenterat 
rembursdokumenten och banken granskat dessa 
skickas avräkningsbrevet via systemet. Användaren 
kan därmed enkelt följa sina ärenden och har en 
förteckning över utestående remburser och för-
fallodagar. 
 
 
Importinkasso 
När banken får ett nytt inkassouppdrag från utlan-
det aviseras företaget via systemet. Dokumenten 
skickas som tidigare till företaget per post. När fö-
retaget ska betala inkassot meddelar man banken 
detta via systemet. Systemet ger även en god över-
blick över vilka ärenden som är aktuella eller ska 
betalas. 
 
Exportinkasso 
Med systemet kan företaget välja mellan att skicka 
inkassouppdrag via banken som vanligt eller att 
utnyttja tjänsten direktinkasso.  
 
Väljer företaget direktinkasso registrerar man 
uppdraget i systemet som skapar följebrev med 
betalning instruktioner. Därefter skickar man själv 
dokumenten till den utländska banken för inkasse-

ring. Vi tar därefter precis som för övriga exportin-
kassouppdrag över ansvaret för bevakning och re-
dovisning av inkomna betalningar. Företaget kan 
även som tidigare välja att skicka dokumenten via 
oss för utsändande till köparens bank. Även i des-
sa fall registrerar företaget uppdragen i systemet 
men skickar uppdragsbrev och dokument till oss 
för inkassering.  Alla avier och meddelanden mel-
lan oss och företaget rörande båda typerna av 
uppdrag sänds via systemet. 
 
Möjlighet till individuella behörigheter 
Företaget avgör själv vilka funktioner som varje 
medarbetare ska ha behörighet till. En medarbe-
tare kan t ex ha behov av att se företagets samtliga 
Trade Finance-ärenden och bevaka förfallodagar, 
medan en annan har behov av att endast hantera 
exportremburser.  
 
Ett användar-ID och lösenord 
Eftersom Trade Finance Business Online finns på 
samma tekniska plattform som Business Online 
räcker det med ett användar-ID och lösenord för 
båda systemen.  
 
 



 

 

 Sida 2/2  

 

 
Språk 
Trade Finance Business Online finns på svenska, 
engelska, danska och norska. 
 
Säkerhet 
All data som skickas mellan banken och företaget 
är skyddad och hålls hemlig. Informationen förses 
med en digital signatur vilket säkerställer att den 
inte ändras eller förfalskas vid överföring till ban-
ken. Säkerheten är baserad på bankens eget        
säkerhetssystem Danske e-Sec. 
 
Systemkrav och kommunikation 
För att Trade Finance Business Online ska fungera 
tillfredsställande, rekommenderar vi att er dator 
och ert lokala nätverk minst uppfyller följande tek-
niska krav:  
• Operativsystem: Windows 98/2000/ME/XP 

eller Windows NT 4.0 (inkl Service Pack 3). 
Programmet fungerar inte på Macintosh. 

• Webbläsare: Microsoft Internet Explorer           
version 4.01 SP1. 

• Skärmupplösning: 800x600 med 256 färger 
(SVGA). 1.024x768 äkta färger (SVGA)             
rekommenderas. 

• Modem: Hayes kompatibelt autodialmodem. 
Hastighet på minst 56 000 bit/s (56k). Om 
uppringningen sker via lokalt nätverk, t ex via 
en router direkt till banken eller en fast Inter-
netanslutning, är det inte nödvändigt med ett 
modem till varje dator. 

• Lokalt nätverk och kommunikation:  
All kommunikation sker via TCP/IP-protokoll. 

• Internetanslutning via Internetleverantör eller 
direkt modemuppkoppling till banken. 

För mer information 
Har du frågor eller vill ansluta dig till Trade Finance 
Business Online är du välkommen att kontakta ditt 
lokala bankkontor.  


