Fornyelse av Nettbedrift
Vi har nå startet fornyingen av tjensten Nettbedrift. Den får nytt utseende, men inneholder
fremdeles de samme funksjonene som før. I tillegg har vi lagt til noen nye funksjoner.
Bytte mellom avtaler
Med funksjonen "Bytt avtale" vil du nå enkelt kunne bytte mellom de forskjellige
Nettbedriftsavtalene du har tilgang til, uten å måtte logge ut og inn. Dette vil gjøre det enklere for
deg som håndterer flere Nettbedriftsavtaler.
Kontooversikt
Kontooversikten er en av de mest sentrale elementene i en nettbank. Kontooversikten blir nå mer
oversiktlig, samtidig som at den gir deg mulighet til å komme deg videre til kontoinformasjon,
betalinger og forfallsregister direkte fra oversikten.
Varslinger
Varslingene gir deg beskjed om hendelser som krever oppmerksomhet, for eksempel nye
betalingsfiler som krever godkjenning, betalinger lagt til forfall, og nye meldinger. Varslingen vil være
lett synlig, og du kan raskt komme til riktig sted for å utføre de nødvendige handlingene.
Søkefelt
Til høyre på toppmenyen vil du finne den nye funksjonen "Søk etter menyvalg". Der kan du enkelt
gjøre et tekstsøk etter funksjoner i menyen, fremfor å lete deg frem til funksjoner som kun benyttes
av og til.
Rådgiver- og kontorinformasjon
Det skal være enkelt å komme i kontakt med bedriftens rådgiver i Handelsbanken. Nederst på siden
finner du navn og kontaktinformasjonen til rådgiver og ditt kontor, slik at du enkelt kan ta kontakt
ved behov.
For å se disse endringene må du logge deg på via våre nettsider og ikke bruke lagret favoritt eller URL
direkte til påloggingssiden. Har du lagret påloggingsiden som en favoritt, må denne snarveien slettes,
og erstattes med den nye som finnes under «Logg inn» på www.handelsbanken.no. De nye
nettsidene vil være tilgjengelig for dere fra og med onsdag 24.oktober.
Vi håper du vil sette pris på oppgraderingen av Nettbedrift, og setter pris på tilbakemeldinger fra deg
som kunde. Har spørsmål knyttet til den nye løsningen kan du når som helst ta kontakt med
bedriftens kontor eller rådgiver.
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