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Kort beskrivning

Det här dokumentet beskriver hur du använder garanti- och Trade Finance-tjänsterna i Business 
Online/Business eBanking. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

 Här hittar du Trade Finance i Business Online

 Så här skapar du en ny ansökan

 Så här får du åtkomst till meddelandena som har skickats mellan Danske Bank och ditt företag

 Så här kan du leta efter mer information om alla ärenden eller ett specifikt ärende

 Så här får du åtkomst till ditt motparts register

 Få en översikt över alla finansiella betalningar och engagemang 

1. Här hittar du Trade Finance i Business Online
Logga in på Business Online/eBanking. Trade Finance-modulen finns i den övre verktygsfältsmenyn. Klicka på 
Trade Finance för att gå till modulens hemsida.
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2. Hemsida � Trade Finance
Klicka på �Trade Finance� och välj alternativet �Läs mer om Trade Finance� för att visa introduktionssidan.

På hemsidan finns följande information:

1. Introduktion till Trade Finance-menyalternativen
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2. Kundåtkomstbeskrivning baserad på önskade inställningar
3. Sökfunktion för att hitta ett specifikt ärende eller en specifik motpart
4. Genvägar för att skapa en transaktion under en vald produkt
5. Med hjälp av den högra menyn kan du: 

 kontakta supportfunktionen

 hålla dig uppdaterad om ändringar i Trade Finance-modulen

 hitta användarinformation

 få åtkomst till Trade Finance-formulär

3. Tillgängliga alternativ på rullgardinsmenyn

I rullgardinsmenyn kan du välja:

 Postcenter för att visa meddelanden som har skickats mellan Danske Bank och ditt företag

 Skapa nytt för att skapa en ansökan för Trade Finance-affärer med Danske Bank

 Ärenden för att visa information om alla ärenden med motparter

 Motparter för att få åtkomst till motparts- register

 Ekonomi för att få en översikt över alla framtida betalningar på import- och exportremburser och import-
och exportinkasson samt en lista över engagemang angående importremburser och garantier

 Trade Finance-inställningar för att anpassa din konfiguration genom att välja företag och produkter.

4. Trade Finance-inställningar
I Trade Finance-menyn väljer du Trade Finance-inställningar för att komma till inställningssidan.

 Välj det företag och den eller de produkter som du vill visa och spara ändringarna.
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5. Skapa nytt 
Välj Skapa nytt på Trade Finance-menyn. För att skapa ett ärende visas en lista med produkter att välja från:

Mall 1: Importremburs
Välj Skapa remburs från produktmenyn .

Då visas en lista med mallar:

 En tom mall ger dig möjlighet att fylla i alla uppgifter i ett tomt formulär för utfärdande av remburs

 Du kan även kopiera uppgifterna i ett befintligt ärende genom att ange ärendenumret, egen referens 
eller motpart. Relevanta fält i formuläret fylls sedan i med uppgifter från föregående ansökan och du 
kan sedan redigera uppgifterna om du vill.
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Ange de nödvändiga uppgifterna i vald mall för att skicka ansökan om en remburs. Följande fält måste fyllas i:
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1. Form
Välj vilken typ av remburs som ska skapas

2. Own reference
Skriv i uppgifter om din egen referens för enkel identifiering av ärendet i Business Online

3. Counterparty
Välj en motpart från listan.
Uppgifterna för den valda motparten visas automatiskt i det grå fältet.
Du kan inte skriva in något själv i det grå fältet.
Om du vill skapa en ny motpart för ett ärende klickar du på Skapa ny motpart.

4. Amount
Ange beloppet och valutan för transaktionen.

5. Amount specification
Du måste ange specifikationer angående det angivna beloppet: om det är det exakta värdet av 
rembursbeloppet, om det inte får överskrida rembursbeloppet eller om det är föremål för en 
procentavvikelse (ange variabelt procenttal om det är ett ungefärligt värde av rembursbeloppet).

6. Expiry date
Ange datumet då rembursen förfaller.

7. Place of expiry
Ange landet (och orten, om tillämpligt) där rembursen förfaller.
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8. Period for presentation
Ange tidsgränsen (dagar) före vilken dokumenten måste presenteras.
Om du inte anger ett datum blir gränsen 21 dagar i enlighet med gällande UCP regler.

9. Latest shipment date
Ange det senaste datumet för transport av varorna. Du kan inte ange ett datum om du har angett en 
transportperiod inom vilket dokumenten ska presenteras.

10. Shipment period
Ange perioden inom vilken transporten måste ske. Du kan inte ange en period om du har angett ett 
senaste transportdatum.

11. Shipment from
I det här fältet specifieras platsen för omhändertagande (dokument för kombinerad transport), 
platsen för mottagande (dokument för väg-, tåg- eller inlandsvatten, budleveransdokument eller 
dokument för expedierad leveransservice), avsändningsort anges på transportdokumentet.
Port of Loading/Airport of Departure:
I detta fält specificeras hamnen för lastning eller avreseflygplats som ska anges på 
transportdokumentet.

12. Shipment to
I detta fält specificeras hamnen för avlastning eller flygplatsdestinationen som ska anges på 
transportdokumentet.
Place of Final Destination/For Transportation to...../Place of Delivery:
I detta fält specificeras den slutliga destinationen eller leveransplatsen som ska anges på 
transportdokumentet.

13. Description of goods and terms of delivery
Beskriv varorna med så få detaljer som möjligt, varutyp och kanske en referens till en 
proformafaktura, en order eller ett annat avtal. T.ex. Furniture as per proforma xxx
Ange även leveransvillkor, till exempel FOB, CIF� (destination) och CFR, inklusive en plats.
Vi hänvisar även till Incoterms 2010.

14. Partial delivery
Här kan du ange om delleverans är tillåten eller inte och du kan lämna anvisningar för delleverans i 
noteringsfältet. Till exempel " permitted only twice".

15. Transshipment
Ange om omlastning är tillåten eller inte och lämna anvisningar för omleverans i noteringsfältet, till 
exempel �förutom i Hamburg�.

16. Payment terms
Du måste specificera betalningsvillkoren för rembursen: om den ska betalas avista, betalbar med 
uppskjuten betalning på ett specifikt datum (fastställt förfallodatum), betalbar med uppskjuten 
betalning i ett antal dagar, månader eller år efter ett angivet datum eller betalbar på andra villkor, till 
exempel blandad betalning. Ange villkoren i fältet Additional conditions.

17. Confirmation
Du kan välja att om den aviserande banken ska lägga till sin bekräftelse på rembursen om så behövs.

18. Documents required
Gör en lista över de dokument som måste presenteras under rembursen.
Här är några exempel på de mest använda dokumenten:

 Full set on board marine bills of lading issued to order, blank endorsed, marked freight 
collect/prepaid

 Air waybill � shippers copy � showing actual flight no. and date, consigned to applicant, 
marked freight collect/prepaid

 CMR consignment note � shippers copy � consigned to applicant, marked freight 
collect/prepaid

 Insurance policy/certificate for CIF value of goods plus 10 % coverage
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 GSP certificate of origin, form A

 Certificate of origin

 Signed invoice in triplicate

 Packing list
19. Additional conditions

Ange eventuella ytterligare krav eller villkor för rembursen.
Detta kan till exempel vara anvisningar om tredjepartsdokument är godkända.
Du måste beskriva betalningsvillkoren om du har hänvisat till sådana villkor ovan.

20. SWIFT address
Ange SWIFT-adressen (BIC) till beneficientens bank. Klicka på sökknappen bredvid SWIFT-
adressfältet för att söka efter en SWIFT-adress. Fyll i uppgifterna, banknamn, ort och adress, och 
bläddra för att välja land från rullgardingsmenyn för att göra sökningen mer specifik och praktisk.

21. Advising bank
Ange namn och adress för exportörens bank om du inte hittade en SWIFT-adress.

22. Trade Finances kostnader och Annan banks kostnad
Du kan välja vilken part som betalar Danske Banks och utländska bankers kostnader.

23. Meddelande till Trade Finance
Lämna eventuella anvisningar till den Trade Finance-avdelning som utfärdar rembursen.

24. Kontoinformation
Välj det konto till vilket öppnings-/ändringskostnad och avräkningsbelopp ska debiteras.

25. Kontaktperson
Lämna kontaktuppgifter till en person som Trade Finance-avdelningen kan kontakta för att få hjälp 
med förtydliganden.

26. Bifoga filer
Du kan bifoga filer som stöd för ansökan om utfärdande av rembursen.

27. (0) meddelanden saknar godkännande
En indikation på antalet meddelanden som saknar godkännande.

28. Spara som utkast/Godkänn nu/Godkänn senare
För att spara ansökan om utfärdande av rembursen sparar du ansökan som ett utkast och 
godkänner det nu direkt eller senare.

Mall 2: Ändring av remburs
Välj Skapa ändring från produktmenyn under importremburs.

Välj ärendet genom att ange ärendenumret eller egen referens för att göra en ändring.

Du kan skapa en ändringsansökan för en remburs och göra korrigeringar i specifika fält. Du kan välja mellan att 
spara ansökan som ett utkast, godkänna den direkt eller senare.
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Mall 3: Fritt textmeddelande
Du kan även kommunicera med Danske Bank angående ett särskilt ärende genom att välja alternativet Skapa 
textmeddelande under Skapa nytt på Trade Finance-menyn.

Välj ärendet genom att ange ärendenumret eller egen referens för att skapa nytt meddelande till Trade Finance. 

Du kan skriva in texten i inmatningsfältet och godkänna den direkt eller senare och vidarebefordra meddelandet 
till Trade Finance.

Du kan även bifoga filer som stöd för ditt fria textmeddelande.
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Mall 4: Exportremburs
För en exportremburs får du först en avisering om remburs från Danske Bank. Du kan sedan välja Skapa 
textmeddelande för att kommunicera med Danske Bank.

Kontrollera villkoren i remburs som har tagits emot. Om rembursen innehåller oacceptabla villkor kontaktar du,
din köpare och begär ändring av rembursen.
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Här är några exempel på meddelanden som ofta skickas från Danske Bank till kunderna:

 Avisering av remburs

 Ändring av remburs

 Avisering av dokument

 Arkivering av remburs

 Avräkning av remburs

Mall 5: Exportinkasso
Välj Skapa inkasso från produktmenyn.
Då visas en lista med mallar:

 En tom mall ger dig möjlighet att fylla i alla uppgifter i ett tomt inkassoformulär

 Du kan även kopiera uppgifterna från ett tidigare ärende genom att ange ärendenumret, egen 
referens eller motpart. Relevanta fält i formuläret fylls sedan i med uppgifter från föregående 
ansökan och du kan sedan redigera uppgifterna om så behövs.

Ange de nödvändiga uppgifterna i vald mall för att skicka en ansökan om inkasso. Följande fält måste fyllas i:
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Ett fält markerat med en asterisk är ett obligatoriskt fält och måste fyllas i.

1. Form
Välj vilken typ av inkasso du behöver. Om dokumenten ska skickas till Trade Finance i Stockholm eller 
Göteborg, kryssa för export collection.

2. Own reference
Ange uppgifter om din egen referens för enkel identifiering av ärendet i Business Online.

3. Counterparty
Välj en motpart från listan.
Uppgifter för den valda motparten visas automatiskt i det grå fältet.
Du kan inte skriva in något själv i det grå fältet.
Om du vill skapa en ny motpart för ett ärende klickar du på Skapa ny motpart.

4. Amount
Ange beloppet och valutan för transaktionen.

5. Payment terms
Du måste specificera betalningsvillkoren för inkasso: om det ska betalas avista, betalbar med 
uppskjuten betalning på ett specifikt datum, betalbar med uppskjuten betalning i ett antal dagar, 
månader eller år efter ett angivet datum eller om dokumenten ska lämnas över utan betalning. 

6. Documents enclosed
Ange de dokument som ska bifogas för presentation.

7. Courier slip number
Lämna buduppgifter, t.ex. kvittonummer och budföretag för referens.

8. Collecting bank
Skriv er köpares banks SWIFT-adress eller tryck på jordgloben, registrera namn och adress för att 
söka efter banken.

9. Instructions
Kryssa i och skriv anvisningar till Trade Finance-avdelningen gällande presentation av dokument och 
ange eventuella specialanvisningar.

10. Agent
Om ett ombud används anger du ombudets uppgifter här.

11. SWIFT address
Ange SWIFT-adressen (BIC) till utställarens bank.
Klicka på sökknappen bredvid SWIFT-adressfältet för att söka efter en SWIFT-adress. Fyll i 
uppgifterna, banknamn, ort och adress, och bläddra för att välja land från rullgardingsmenyn för att 
göra sökningen mer specifik och praktisk.

12. Trade Finances kostnader och Annan banks kostnad
Du kan välja vilken part som betalar Danske Banks och utländska bankens kostnader.

13. Kontoinformation
Välj det konto till vilket inkassobetalning ska krediteras.

14. Kontaktperson
Lämna kontaktuppgifter till en person som Trade Finance-avdelningen kan kontakta för att få hjälp 
med förtydliganden.

15. Bifoga filer
Du kan bifoga filer som stöd för ansökan om exportinkasso.

16. (0) meddelanden saknar godkännande
En indikation på antalet meddelanden som saknar godkännande.

17.Spara som utkast/Godkänn nu/Godkänn senare
För att spara ansökan om registrering av inkasso sparar du ansökan som ett utkast och godkänner 
det direkt eller senare.
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Mall 6: Ändra exportinkasso
Du kan skapa en ansökan om ändring av befintliga exportinkasson.

Välj Skapa ändring från produktmenyn under Exportinkasso.

Välj ett ärende genom att ange ärendenumret eller egen referens.

Ändringsansökan kan sparas som ett utkast och godkännas direkt eller senare.
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Mall 7: Skapa garanti
Välj Skapa garanti från listan med garantityper 

Då visas en lista med mallar:

 En tom mall ger dig möjlighet att fylla i alla uppgifter i ett tomt garantiformulär.

 Du kan även kopiera uppgifterna i ett befintligt ärende genom att ange ärendenumret, egen referens 
eller motpart. Relevanta fält i formuläret fylls sedan i med uppgifter från föregående ansökan och du 
kan sedan redigera uppgifterna om så behövs.

 Välj sedan en inhemsk eller internationell garantityp för garantiansökan för att fortsätta.

Fyll i de nödvändiga uppgifterna i vald garantityp för att skicka en ansökan om en garanti. Följande fält måste 
fyllas i:
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1. Garantityp
Välj en garanti från listan med garantityper.

2. Egen referens
Ange uppgifter om din egen referens för enkel identifiering av ärendet i Business Online.

3. Motpart
Välj en motpart från listan.
Uppgifterna för den valda motparten visas automatiskt i det grå fältet.
Du kan inte skriva in något själv i det grå fältet.
Om du vill skapa en ny motpart för ett ärende klickar du på Skapa ny motpart.

4. Belopp
Ange beloppet och valutan för transaktionen.

5. Förfallodag
Ange datumet för när garantin upphör eller ange att den ska gälla tillsvidare om det inte finns någon 
avtalad förfallodag.

6. Garantiansvar
Ange villkoren för garantiansvaret. Välj Vid anmodan om garantin ska betalas på första begäran eller 
Villkorad om garantin ska betalas enligt ett lagakraftvunnet domslut eller efter uppdragsgivarens 
medgivande.

7. Som säkerhet för
Ange den produkt eller tjänst som täcks av garantin.

8. I enlighet med
Ange det eller de dokument som garantin ska hänvisa till. Ange kontraktsnummer, ordernummer, 
anbudsnummer, fakturanummer (Invoice no.) eller annan referens.

9. Garantin ska utfärdas av
Du kan bestämma hur garantin ska skickas:

 Danske Bank och skickas per brev

 Danske Bank och skickas per Swift via vilken bank som helst eller via banken nämnd nedan

 Vilken utländsk bank som helst eller av banken nämnd nedan
10 SWIFT address

Ange SWIFT-adressen (BIC) till utställarens bank.
Klicka på sökknappen bredvid SWIFT-adressfältet för att söka efter en SWIFT-adress. Fyll i 
uppgifterna, banknamn, ort och adress, och bläddra för att välja land från rullgardingsmenyn för att 
göra sökningen mer specifik och praktisk.

11. Utländsk bank
Ange uppgifter för en utländsk bank med registrerat namn och adress för banken.

12. Garantiformat
Välj formatet �Garantitext väljs av Danske Bank� om du vill att Trade Finance-avdelningen ska 
formulera garantitexten eller välj alternativet �Infoga eller skriv garantitexten nedan� om du vill 
formulera garantitexten själv och skriva in texten i fältet.

13. Trade Finances kostnader och Annan banks kostnad
Du kan välja vilken part som betalar Danske Banks och utländska bankers kostnader.
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14. Meddelande till Trade Finance
Skriv in eventuella anvisningar till den Trade Finance-avdelning som utfärdar garantin.

15. Kontoinformation
Välj det konto till vilket eventuella garantibelopp och kostnader ska debiteras.

16. Kontaktperson
Lämna kontaktuppgifter till en person som Trade Finance-avdelningen kan kontakta för att få hjälp 
med förtydliganden.

17. Bifoga filer
Du kan bifoga filer till ansökan om utfärdande av garanti.

18. (0) meddelanden saknar godkännande
En indikation på antalet meddelanden som saknar godkännande.

19. Spara som utkast/Godkänn nu/Godkänn senare
För att spara ansökan om utfärdande av en garanti sparar du ansökan som ett utkast och godkänner 
det direkt eller senare.

Du kan ändra garantiansökan, dvs. göra ändringar i garantibeloppet, förfallodagen och andra eventuella 
bestämmelser.

Mall 8: Importinkasso
För importinkasso måste du först få en avisering om inkasso från Danske Bank. Du kan sedan välja Skapa 
textmeddelande för att kommunicera med Danske Bank.

Här är några exempel på meddelanden som ofta skickas från Danske Bank till kunderna:

 Avisering av dokument

 Avisering av avräkning

 Påminnelse om betalning

6. Så får du åtkomst till meddelanden mellan Trade Finance och ditt företag
Om du vill visa ett meddelande väljer du Postcenter från rullgardinsmenyn på Trade Finance-menyn.
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Postcentret har fyra flikar:

 Inkorg � Klicka på fliken för att få en översikt över mottagna meddelanden.

Du kan se ärendeinformation såsom egen referens, motpartsreferens, ärendenummer, produkt och 
ärendestatus. Klicka på hyperlänken i ämneskolumnen för att visa meddelandet eller ärendenumret för 
att se mer information om ärendet.
Om du vill söka efter meddelanden som gäller ett specifikt ärende använder du sökalternativen, till 
exempel ärendenumret eller egen referens. Du kan lägga till en specifik period för att begränsa din 
sökning ytterligare.
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 Skickat � Klicka på fliken för att få en översikt över skickade meddelanden.

Du kan se ärendeinformation såsom egen referens, motpartsreferens, ärendenummer, produkt, 
ärendestatus och godkännarreferenser. Klicka på hyperlänken i ämneskolumnen för att visa 
meddelandet eller ärendenumret för att se mer information om ärendet.
Om du vill söka efter meddelanden som gäller ett specifikt ärende använder du sökalternativen, till 
exempel ärendenumret eller egen referens. Du kan lägga till en specifik period för att begränsa din 
sökning ytterligare.

 Avvaktar godkännande � Klicka på fliken för att få en översikt över meddelanden som väntar på 

godkännande.
Du kan se ärendeinformation såsom egen referens, motpartsreferens, ärendenummer, produkt, 
ärendestatus, belopp och valutadag. Klicka på hyperlänken i ämneskolumnen för att visa meddelandet. 
Du kan även godkänna, avvisa, kopiera eller ta bort meddelanden via den vänstra funktionsmenyn.
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 Utkast � Klicka på fliken för att få en översikt över meddelanden som har sparats som utkast.

Du kan se ärendeinformation såsom egen referens, motpartsreferens, ärendenummer, produkt, 
ärendestatus, belopp och valutadag. Klicka på hyperlänken i ämneskolumnen för att visa meddelandet. 
Du kan även kopiera eller ta bort meddelanden via den vänstra funktionsmenyn.

Exempel på meddelande
Till exempel:

Du kan se all information som har registrerats på skärmen Skapa för en produkt.
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Det finns vanliga funktioner på skärmen som hjälp för dig.

Sidinställningar
Du kan anpassa informationen i tabellen genom att ange önskade kolumner och sortera kolumnerna i den 
ordning du vill med sidinställningsfunktionen. När du sparar inställningarna behålls de tills du ändrar dem igen.

Till exempel:
Klicka på hyperlänken för Sidinställningar så navigerar skärmen till inställningsskärmen och visar alternativen 
för att ange och sortera information.
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 Det finns två listor, en som visar den tillgängliga listan över information och den andra visar 
informationen som har valts och som för närvarande är aktiv.

 Välj den information som ska läggas till. 
Klicka på informationsrubriken i den vänstra rutan och klicka på >. Fältet visas nu i den högra rutan. Om 
du vill ta bort ett fält från den aktiva listan klickar du på fältet i den högra rutan och klickar sedan på <. Du 
kan lägga till alla fält samtidigt genom att klicka på >> eller ta bort alla fält genom att klicka på <<.

 Du kan sortera den valda informationen genom att använda pilarna till höger.
Klicka på en informationsrubrik i rutan �För närvarande aktiv� och använd den övre pilen för att flytta upp 
den en position. Använd nedåtpilen för att flytta ned den en position. Den sortering som är vald för listan 
För närvarande aktiv bestämmer ordningen på din information.

 Klicka på Spara för att spara dina inställningar. Klicka på Avbryt för att behålla dina tidigare inställningar. 
Klicka på Återställ för att få standardsidinställningarna.
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 När du har sparat dina inställningar visas skärmen igen och ett dynamiskt varningsmeddelande visas 
om den valda informationen överskrider skärmgränsen och anger att du kan använda funktionen +/- i 
tabellen för att visa mer information.

Utskriftsversion
Med den här funktionen kan du exportera information till en PDF-fil som sedan kan skrivas ut.

Till kalkylprogram
Med den här funktionen kan du exportera information till ett Excel-kalkylblad.

Hela listan till kalkylprogram
Med den här funktionen kan du exportera alla meddelanden till ett Excel-kalkylblad, oavsett gränsen för 
meddelanden i listan.

Vidarebefordra
Med det här alternativet, som finns i meddelandets vänstra funktionsmeny, kan du skicka meddelandet per e-
post till din registrerade e-postadress.

7. Så kommer du åt motpartsregister
Genom att välja �Motparter� från Trade Finance-menyn kommer du till skärmen för motpartslistan som visas 
nedan.

Counterparty list

Du kan se motpartsinformation såsom alias, namn och adress, land, kontakt, telefon, SWIFT-uppgifter, fax- och 
postadress. Du kan även klicka på hyperlänken i aliaskolumnen för en motpart för att visa ärendetransaktioner 
för den särskilda motparten.

Sökkriterier � Du kan enkelt söka efter en specifik motpart genom att ange aliasnamnet, del av namnet eller en 
adress eller ett land.
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View counterparty

På skärmen View Counterparty kan du se alla uppgifter för en motpart och använda genvägar för att redigera 
befintliga och initiera nya Trade Finance-affärer direkt från skärmen. Du kan även bifoga ärenden till den här 
motparten. Tabellen längst ned på skärmen visar ärendenummer, egen referens, produkter, ärendestatus, saldo 
och utfärdande- och förfallodatum för alla ärenden för den här motparten.
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Create new counterparty

Du kan skapa en ny motpart och lämna uppgifter som alias, namn och adress, land, telefon, fax, e-post, 
webbplatsadress och kontaktperson. Klicka sedan på Skapa för att registrera motparten.

Edit counterparty
Du kan uppdatera motpartsinformationen genom att använda knapparna Ändra motpart på skärmen.
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Attach counterparty

På en särskild ärendeskärm hittar du knappen Lägg till motpart. Klicka på den här knappen så kommer du till 
skärmen som visas ovan där du kan lägga till en motpart genom att välja från den registrerade listan eller 
genom att ange ett alias.

8. Så letar du efter information för alla ärenden eller ett specifikt ärende
Genom att välja �Ärenden� på Trade Finance-menyn kommer du till skärmen för ärendelistan som visas nedan.

På den här skärmen kan du:

 söka efter ett ärende genom att ange det specifika ärendenumret eller egen referens eller så kan du 
söka på motpart
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 ange utfärdandedatum, status, land, produkt eller förfallodag för att söka efter ett ärende med 
alternativet för avancerad sökning

 visa uppgifter för varje ärende, som ärendenummer, egen referens, motpart, land, saldo, utfärdande- och 
förfallodag, belopp och beneficient. Klicka på hyperlänken i ärendekolumnen för att visa alla ytterligare 
ärendeuppgifter

Sample: View case Import documentary credit
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Sample: View case Export documentary credit
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Sample: View case Guarantees

Sample: View case Export collection
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Sample: View case Import collection

Från view case kan du även redigera motparten, skapa och redigera noteringsfältet, ändra motpart, redigera din 
egen referens och visa dokument som är bifogade till ett ärende.

Edit note field

Skriv in text i inmatningsfältet.
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Edit own reference

9. Så får du en översikt över alla framtida betalningar av import-/exportremburser 
och import-/exportinkasson samt en lista över engagemang angående 
importremburser och garantier
Om du klickar på menyalternativet Ekonomi på Trade Finance-menyn kommer du till skärmen Ekonomi 
som visas nedan.

Framtida betalningar
Den här skärmen visar betalningar som är framtida eller mottagna för varje ärende med mer 
information om ärendet som förfallo- och utfärdandedatum, senaste datum för leverans, betalningstyp 
osv.

Det finns även en översikt över alla betalningar i alla tillämpliga valutor.
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Engagemang, Importremburs
På den här skärmen kan du se engagemanget för varje ärende med mer information om ärendet såsom 
betalningstyp, belopp, förfallodatum, motpart, land, plats för giltighet, saldo och engagemangsdatum.

Det finns även en översikt över alla engagemang i varje valuta.
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Engagemang, garanti
På den här skärmen visas engagemanget för varje ärende med mer information om varje ärende som 
betalningstyp, belopp, utfärdande- och förfallodatum, motpart, land, ansvar och motpartens 
bankreferens. Det finns även en översikt över alla engagemang i alla valutor.
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Avvikelser, exportremburs
Här kan du se statistik över avvikelser som har tagits upp på dokument som presenteras för betalning
eller för accept.

Du kan se varje ärende och antalet dokument som presenteras med avvikelser.
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10. Få de senaste uppdateringarna om förbättringar som har gjorts i Trade 
Finance-systemet
Du får information om alla förbättringar som görs i Trade Finance-modulen. Ett popup-fönster visas när 
du loggar in på Trade Finance i Business Online. I popup-fönstret beskrivs uppdateringar om systemet 
kort. Du kan inaktivera fönstret när du har läst det så att det inte visas varje gång du loggar in.

Popup-lösningen är aktiv endast under en viss period efter att en förbättring har gjorts.

11. Så kommer du åt demovideopresentationen om Trade Finance-tjänsterna

Länk till demovideon

12. Så administrerar du användarbehörigheter i Business Online

Du kan administrera Trade Finance-användarbehörigheter i Business Online om självbetjäningsmodulen 
är aktiverad för ditt företag i Business Online.

Du kan lägga till nya användare, redigera befintliga användare och ta bort användare genom att följa vår 
användarvänliga guide. Hitta självbetjänningsmodulen i Business Online-menyn.

13. Så får du förbättrade aviseringar från Trade Finance till önskad kanal (e-
post, sms, Mobile Business- eller Tablet Business-lösning)
Du kan prenumerera på en mängd olika aviseringar och få varningar genom Mobile Business, Tablet 
Business, e-post eller sms när du får ett specificerat meddelande från Trade Finance.

Du kan välja aviseringar med utgångspunkt i de olika aktiviteterna som tillhör en Trade Finance-produkt. 
Följ bara länken från Postcenter eller gå till Meddelandeservice på Business Online-menyn.

14. Kontakta Trade Finance
http://www.danskebank.se/sv-se/Foretag/Medelstora-foretag/Trade-and-export-
finance/Pages/Kontakta-oss.aspx


