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Løsninger for erhvervsdrivende 
foreninger

                                  

Business One Business Plus Business Pro

• 1 konto (ekstra konto 15 kr. pr. måned)
• MasterCard Business Debit

• Pris pr. måned 99 kr. 

• 5 konti (ekstra konto 15 kr. pr. måned)
• MasterCard Business Debit eller Visa/Dankort

• Pris pr. måned 199 kr.

• Ubegrænset antal konti
• MasterCard Business Debit eller Visa/Dankort

• Pris pr. måned 279 kr.

• Netbank Erhverv
• 2 brugere i netbank

• District
• Ubegrænset antal brugere i District
• Integration til økonomisystemer

• District
• Ubegrænset antal brugere i District
• Integration til økonomisystemer
• 400 gratis transaktioner i District 

om måneden

• Specialiseret rådgivning • Specialiseret rådgivning • Specialiseret rådgivning
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Business One

Op til 2 brugere På netbank

1x  Erhvervskonto
Ekstra konto fra 15kr. om måneden

Netbank
Erhverv

Kort

1 X MasterCard Business Debit
99,-
Pr. måned
4000 kr. i oprettelse
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Business Plus

Ubegrænset antal brugere på 
District

5 x  Erhvervskonti
Ekstra konto fra 15kr. om måneden

Kort

1 x MasterCard Debit eller Visa/Dankort
199,-
Pr. måned
4000 kr. i oprettelse

District
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Business Pro

Ubegrænset antal brugere på 
District

Ubegrænset antal konti

Kort

1 x MasterCard Debit eller Visa/Dankort
279,-
Pr. måned
4000 kr. i oprettelse

District
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Du bestemmer, hvordan din version af District skal se ud 

Basisløsning – alt du skal bruge til den daglige økonomi

Kontooversigt
Få overblik over konti
og saldi  

Betalinger
Spar tid på 
administration,
da det er nemt at oprette
og godkende alle former
for betalinger

eArkiv
Få breve og 
kontoudskrifter 
til virksomheden digitalt 

Notifikationer
Få besked, når der sker 
noget vigtigt på kontiene, 
så du kan handle, hvis 
der er noget, der ikke 
stemmer

Sikkert miljø
Nem og sikker kanal på 
baggrund af sikker
udveksling af data og 
brug
af digitale signaturer

Nem administration
Styr brugernes adgange
og rettigheder direkte i
District, uden du behøver 
kontakte banken

Support
Mandag – torsdag 
08:00–21:00
Fredag
08:00–18:00
Tlf 70114115

Nem adgang
Adgang, når det passer 
dig – døgnet rundt, 
samme log-in i forskellige 
lande og seks forskellige 
sprogindstillinger.
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Administrator

District i praksis

Alle brugere får ved
oprettelse tilsendt en nøglebrik

Log-in med nøglebrik og separart kodeord Opret og slet både brugere og andre administratorer

Foretag ændringer i brugernes adgang til moduler 
og konti i realtid

Nøglebrik

Tryk for at genere kode

Log-in
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