Velkommen til:

Netbank Erhverv
Netbank Erhverv er fortsat alt det, du kender fra i dag, men med et par småjusteringer
har vi gjort det hurtigere og nemmere i din dagligdag at anvende netbanken. Vi har
herunder samlet et overblik over dine nye muligheder i netbanken.
For at kunne give dig en endnu bedre brugeroplevelse af Netbank Erhverv, har vi
foretaget nogle ændringer af netbanken, som du kender den i dag. Vi håber, at du
vil tage godt imod det nye design og får glæde af det mere overskuelige overblik.

Nyheder i netbanken
En af de mere markante ændringer er designet, som skal give dig et hurtigere
overblik over din virksomheds økonomi og gøre det lettere for dig at tilgå de
mest relevante funktioner. Dermed sparer du både tid og kliks, når du bruger
netbanken.
Ny forside:
I samarbejde med nogle af bankens erhvervskunder har vi udviklet en ny forside
med lettere overblik og adgang til de vigtigste funktioner i netbanken. Alt sammen
samlet under Mit overblik. Her får du overblik over udvalgte konti og et hurtigt
overblik over virksomhedens likviditet. Du bestemmer selv hvilke konti, der skal
fremgå af oversigten.
Derudover har du fremover mulighed for at indlæse betalingsfiler og eksportere FIindbetaling med kun ét klik, og så er informationerne eller betalingen klar.
I vedlagte oversigt kan du se de forskellige muligheder på den nye forside eller se
en kort gennemgang af den nye forside her.
Bemærk, at du flere af stederne kan hente hjælp ved at klikke på
spørgsmålstegnet eller placere musen henover feltet.
Nyt investeringsoverblik:
Vi har udbygget Netbank Erhverv med et nyt og mere brugervenligt
investeringsoverblik. Har din virksomhed værdipapirer, får du derfor nu et hurtigt
visuelt overblik over beholdninger, afkast og bevægelser.

Løbende forbedringer og ny mobilapp
Det nye design er første del af en større opgradering af Netbank Erhverv, og der
vil således løbende blive udrullet nye forbedringer. Kunder, som både er privat- og
erhvervskunder, vil kunne genkende det nye design i Netbank Erhverv fra Netbank
Privat. Designet er responsivt og vil derfor tilpasse sig skærmstørrelsen – om end
du tilgår netbanken på din mobil, tablet eller browser.
I løbet af efteråret udkommer vi også med en mobilapp, som gør det nemmere og
mere enkelt at godkende betalinger, der er oprettet i udbakken. Kunne du tænke
dig at afprøve funktionen før lancering, så send gerne en mail til din virksomheds
rådgiver i Spar Nord.

