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”Det är en driftsäker
programvara som garanterar
en trygg hantering av betalinformation – allt enligt
Bankgirots standard.”

Enkel och pålitlig överföring av betalinformation
Netmaker Bankgiro Link är den framtidssäkrade programvaran för överföring av
betalinformation.
Vi har arbetat med kommunikationslösningar i drygt 20 år
och redan 1999 installerade vi vår första BgCom-programvara.
Våra kunder har genom åren lärt oss vad som är viktigt när det
gäller trygghet, support och användarvänlighet och har på så
sätt hjälpt oss att bli marknadsledande. Mot bakgrund av detta
berättar vi stolt att vi erbjuder marknadens mest kompletta och
beprövade produkt för att med högsta möjliga säkerhet skicka
betalfiler till Bankgirot, via internet.

Effektiva rutiner
Netmaker Bankgiro Link skickar betalinformationen direkt över
internet och kopplas enkelt ihop med ditt befintliga ekonomisystem. Det är en driftsäker programvara som garanterar en
trygg hantering av betalinformation – allt enligt Bankgirots
standard. Du kommunicerar direkt med Bankgirot, oavsett om
du vill skicka eller hämta betalinformation.

Support och utveckling
Vår professionella helpdesk har under åren svarat på tusentals
frågor som våra kunder har haft och vi får ständigt högsta betyg
i våra kundundersökningar. När du tecknar ett NonStopServiceavtal för dina licenser får du fri support, nya uppdateringar och
nya versioner av Netmaker Bankgiro Link. Vi har ett väl fungerande partnerskap med Bankgirot som borgar för att programvaran följer teknikutvecklingen. Att nya funktioner i programmet blir användarvänliga säkerställer vi genom att använda
referensgrupper.

Det här behöver du
-- Netmaker Bankgiro Link-paket innehållande
programvara och kortläsare.
-- Avtal med din bank om användning av Bankgiro Link
och bankgirotjänster.
-- Fullmakt i banken och e-legitimation för de personer
som ska signera betalningar.
-- Internetförbindelse, ISDN, ADSL eller bredband för
direktuppkoppling (även modem kan användas).

Så går det till
-- Du skapar en fil i ditt ekonomisystem som du enkelt
öppnar i Netmaker Bankgiro Link.
-- Du sätter i din e-legitimation i kortläsaren för att
ansluta dig till Bankgirot.
-- Filen krypteras och skickas via Internet till Bankgirot
som kontrollerar att formatet är korrekt och där
inväntar den signering från det antal personer man
lagt som krav.
-- Signering kan ske upp till 40 dagar efter att den
skickats från hela världen.
-- Identiteten på dig som signerat filen samt fullmakten
kontrolleras mot varandra i banken för att se att du
har rätt att skicka/hämta filer för bolaget.
-- Efter klartecken från bankgirot får du en elektronisk
kvittens.
-- Betalningen behandlas.
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Övriga funktioner och möjligheter

Om Formpipe

-- Netmaker Bankgiro Link kan installeras i både Citrix- och
Terminal Servermiljö.
-- Serverprofiler kan skapas när olika personer vill komma åt
filer för signering/kontroll i ett nätverk.
-- Möjlighet att administrera obegränsat antal företag/kundnummer.
-- Multipla signatärer, de behöver ej befinna sig på samma plats.
Programmet stödjer upp till nio signatärer.
-- All utrustning och programvara för att ansluta till Bankgirots
Insättningsuppgift/Autogiroinformation via internet.

Formpipes programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang.

Hög säkerhet
Netmaker Bankgiro Link innehåller omfattande säkerhetsfunktioner:
-- Elektronisk signatur – knyter handling till en e-legitimation
och skyddar innehållet mot förändring och obehörig insyn i
båda riktningarna.
-- Stark autenticiering – kortinnehavaren identifieras och fullmaktskontroll görs.
-- Kommunikationen sker via SSL 3.0 trafik och är krypterad
med RSA 128 bitar.

Fullt stöd för Bankgirotjänster i Netmaker
Bankgiro Link
Exempel på filer du kan sända:
-- Leverantörsbetalningar (LB)
-- Löner (KI)
-- Autogiro (AG)
-- e-faktura
-- e-giro
-- Löner Swedbank (SUS)
-- Utlandsleverantörsbetalningar (UtlandsLB)
-- SEB Utland (SISU)
-- Plusgirobetalningar (PgLB)
Exempel på filer du kan hämta:
-- Bankgiro Inbetalningar
-- LB-betalning
-- Kundinbetalningar
-- Löner Swedbank (SUS)
-- Elektroniska kontoutdrag Nordea och SEB (EKK)
-- Autogiro (AG)
-- BgMax filer
Tjänsterna ansluter i allt snabbare takt, fråga gärna om vi stödjer de tjänster du använder.

Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad
information är vinster av att använda Formpipes produkter.

Kontakta oss
08-555 290 60
info.se@formpipe.com
www.formpipe.se

