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Hantera behörigheter i internetbanken
Nu är det enklare för dig som företagare att administrera olika användares
behörigheter i internetbanken. Behörighetsadministratören kan själv ändra,
spärra eller ta bort andra användares behörigheter.
Den behörighet en användare får gäller automatiskt för alla typer av
transaktioner. Det innebär bland annat att överföringar mellan egna konton
i företaget behöver signeras på samma sätt som bg/pg-betalningar och
överföringar till andra konton.
Kontrasignering är en ny behörighet som innebär att användaren har rätt att
slutsignera, eller godkänna, betalningar och överföringar som delsignerade
av andra användare. Alla användare som idag har rätt att signera ensam eller
två i förening kommer att få behörighet att kontrasignera. För nya användare
måste det anges separat.
En användare kommer endast kunna ändra och ta bort det den själv har registrerat. Det är endast användare som har kontrasigneringsrätt som kan makulera eller ta bort transaktioner som andra användare gjort.

1. Kom igång
1. Logga in på ditt företag i internetbanken och välj administratör.

2. Du kommer direkt till sidan Kundservice & kontakt. Härifrån kan du till
exempel skicka säkra meddelanden till kundservice eller ändra din personliga
telefonkod. Du når den här sidan även när du är inloggad som användare.

3. Gå in på Administrera behörigheter för att se och ändra andra användares
behörigheter. Du kan även välja Administrera användare.

2. Administrera användare
Här finns en översikt av alla de användare som är kopplade till företaget.
Det är här du kan spärra, ta bort och lägga slutdatum för användares
behörigheter.
Du kan se namn, personnummer och vilken roll användarna har. Notera
att en person kan finnas med på två rader om personen är både administratör och behörig användare.
Om du vill lägga till en ny användare behöver du ringa kundservice på
0771-717 710 så att vi kan skicka rätt blankett till dig. Ha din telefonkod
redo när du ringer. Om du inte har den kan du skapa en ny under Kundservice & kontakt.

Efter användarens namn, roll och personnummer finns det ett fält för slutdatum för behörighet. Om det är tomt gäller behörigheten tills vidare. Genom att
ange ett datum kommer användarens koppling till företaget att försvinna när
datumet har passerat.

Genom att klicka på Ta bort-knappen tar du omedelbart bort användarens
koppling till bolaget. Du kan inte själv lägga till användaren igen, utan får höra
av dig till vår kundservice.

Du kan spärra en användare utan att helt ta bort den. Det gör du genom att
klicka på Spärra. Om du sedan vill ta bort spärren klickar du på Häv spärr.

3. Administrera behörigheter
Här kopplar du användare till specifika konton och lägger in vilken typ av
behörighet som den aktuella användaren ska ha. Sidan är uppdelad på
Administrera behörigheter och Behöriga användare.

De två delarna representerar två olika tillvägagångssätt.
Om du vill lägga till, ändra eller ta bort behörigheter från ett specifikt konto
är det enklast att jobba från bilden Administrera behörigheter och Ändra
användare. Läs mer om det under rubriken 3a Ändra användare.
Det andra tillvägagångsättet är lämpligt om det är en specifik användare
du vill hantera. Då är det enklast att välja den aktuella användaren i rullistan
under Behöriga användare. Läs mer om det under rubriken 3b Behöriga
användare.

3a Ändra användare
När du går in på Ändra användare ser du nedan översikt för det aktuella
kontot.

Under rubriken Ansluta användare ser du vilka användare som redan är kopplade till kontot. Knapparna till höger om respektive användare ger dig möjlighet att ändra personens rättigheter eller ta bort användaren helt från kontot.
Under rubriken Anslutningsbara användare ser du de användare som inte
är kopplade till konton men som är möjliga att ansluta till kontot. Om du vill
koppla en användare till kontot klickar du på knappen Lägg till.

Då får du upp detta fönster:

Genom att välja Ja eller Nej i de olika rullistorna väljer du användarens
behörighet för det aktuella kontot. Vad de olika behörigheterna innebär kan
du läsa mer om under rubrik 4.
När du valt den korrekta behörigheten signerar du ändringen. Användaren får
genast den valda behörigheten.

3b Behörig användare
När du valt en användare i rullistan på sidan Administrera behörigheter syns
nedan bild.

Under rubriken Anslutna produkter syns de konton som användaren redan har
behörighet till. Bredvid användarens namn finns det knappar för att Ändra de
befintliga rättigheterna, men även Ta bort kontot helt för användaren.
Under Anslutningsbara produkter ser du de konton och lån som är möjliga
att koppla användaren till. När du vill ge användaren behörighet till ett konto
klickar du på Lägg till-knappen och får upp nedan fönster.
Genom att välja Ja eller Nej i de olika rullistorna väljer du användarens behörighet för det aktuella kontot. Vad de olika behörigheterna innebär kan
du läsa mer om under rubrik 4.
När du valt den korrekta behörigheten signerar du ändringen. Användaren
får genast den valda behörigheten.

4. Vad innebär de olika behörigheterna?
För varje behörig användare kan en eller flera av följande behörigheter väljas:
Titta
Användaren har rätt att se samtliga kontouppgifter som saldo, historik, framtida betalningar och även de betalningar som väntar på signering. Användaren
kan även skicka och läsa alla meddelanden som företaget får i internetbanken.
Att en användare har rätt att titta är en förutsättning för de andra behörigheterna.
Registrera
Användaren kan registrera alla typer av betalningar och överföringar, oavsett
belopp. Användaren kan ändra och ta bort egna registrerade transaktioner så
länge betalningen inte har slutsignerats.
Signera
Användaren har rätt att signera alla typer av betalningar och överföringar.
Välj om användaren har rätt att ensam signera eller om det måste göras två
i förening. Det går även att ge användare en beloppsgräns för signeringsrätten. Det innebär att användaren enbart får signera transaktioner upp till detta
maxbelopp. Beloppsgränsen gäller för varje enskild transaktion. Om inte annat
anges finns det ingen beloppsgräns, utöver den som internetbanken har.
Välj Ensam
när användaren själv ska kunna signera en betalning/överföring så den anses
vara godkänd direkt. Om någon annan registrerat transaktionen kan en användare med signeringsrätt inte ändra eller ta bort, utan det måste den som
registrerat transaktionen göra. Det går även att be någon med kontrasigneringsrätt att ta bort den helt.
Välj Två i förening
när du vill att det som användaren signerar ska bli delsignerat och att det ska
krävas en annan användares kontrasignering innan betalningen/överföringen
är godkänd. Om någon annan registrerat transaktionen kan en användare med
signeringsrätt inte ändra eller ta bort, utan det måste den som registrerat
transaktionen göra. Det går även att be någon med kontrasigneringsrätt att ta
bort den helt.
Kontrasignera
Användaren har rätt att slutsignera, eller bekräfta, det som delsignerats av
andra. Denna behörighet ger också rätt att ta bort registrerade, delsignerade
och kommande betalningar, oavsett om användaren registrerat, signerat eller kontrasignerat dessa. Det går även att ge användaren en beloppsgräns för
kontrasigneringsrätten. Det innebär att användaren enbart får kontrasignera
transaktioner upp till detta maxbelopp. Beloppsgränsen gäller för varje enskild
transaktion. Om inte annat anges finns det ingen beloppsgräns, utöver den
som internetbanken har.

5. Exempel på vanliga behörigheter
Om en användare ska få disponera kontot Ensam och utan begränsningar så
ska dessa val användas:

Om användaren ska få disponera kontot Två i förening så ska följande val anges:

Användare med enbart Titta-behörighet

6. Bra att veta
För att lägga upp en ny användare i internetbanken är du välkommen att höra
av dig till kundservice på telefon 0771-717 710.
När en användare får en behörighet på ett konto gäller det alla typer av
betalningar och överföringar.
En användare kan ha olika behörigheter på olika konton.
Som behörighetsadministratör får du inte ändra dina egna behörigheter. Du
kan ändra andra behörighetsadministratörers behörigheter på konton men du
kan inte spärra eller ta bort deras roll som behörighetsadministratör.
Om en användare har en beloppsgräns för sin signeringsrätt gäller den per
enskild transaktion, oavsett konto eller tidperiod.
Samtliga behöriga användare kan läsa de meddelanden som skickas till och
tas emot via internetbanken.

