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Danske Bank lanserar ny företagsapp 
 
Danske Bank lanserar en ny företagsapp för mobiler – Mobile Business app. Appen 
ger företagskunder som har Business Online möjlighet att komma åt sina konton 
oavsett tid och plats och över landsgränserna.  
 
Appen bygger vidare på den prisvinnande framgången med appen för privatpersoner. 
Företagsappen innehåller några av de viktigaste funktionerna i bankens internetlösning 
Business Online. Med företagsappen kan företagare enkelt utföra eller godkänna 
betalningar och överblicka sina konton när de är på resande fot.  
 
Företagsappen riktar sig både till beslutsfattare i stora företag och ägare av mindre företag, 
där chefen ofta har ett hektiskt program och spenderar mycket tid utanför kontoret. Appen 
lanseras för iPhone och Androidmobiler. Den finns i fem språkversioner och kan användas 
på alla våra marknader. Danske Banks gemensamma IT-plattform gör att vi kan erbjuda 
unika landsöverskridande funktioner. Kunden kan till exempel: 

 Se konton från samtliga Danske Banks marknadsområden i realtid  
 Se saldo på konton i andra banker  
 Godkänna alla typer av betalningar och betalningsfiler  
 Göra lokala betalningar på samtliga Danske Banks marknader 

 
- Våra företagskunder blir allt mer internationella och deras nyckelmedarbetare är 
ofta på resande fot. De vill kunna göra sina bankärenden på ett enkelt sätt när som 
helst och var som helst. Vår nya företagsapp är ett naturligt steg för att stödja våra 
kunder att bli mer effektiva och fatta snabbare beslut, säger Anders Rex, stf. chef 
Business Banking Sverige. 
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Kunden måste ha tillgång till Danske Banks internetbank för företag, Business Online, för 
att kunna använda appen. 
 
Det finns en testversion av Mobile Business app. När du har laddat ner appen från App 
Store eller Google Play loggar du in med:  
 
Användar-id: 8888 
Lösenord: 454545 

 
Mer information om appen finns på  
http://danskebank.se/mobile-business  
 
 
För mer information var god kontakta: 
 
Daniel Wahlström 
Ansvarig mobila lösningar 
Mobil: +46 708 49 48 59  
E-post: daniel.wahlstrom@danskebank.se 
 
Anders Rex 
Stf. chef Business Banking Sverige 
Tel: +46 702 09 92 09 
E-post: anders.rex@danskebank.se 
 
 
Danske Bank i Sverige är en fullservicebank. Vi är en del av Danske Bank-koncernen, en 
av Nordens största finanskoncerner med verksamhet i flera länder. Våra kunder är företag 
och privatpersoner, med höga krav på sin bank i form av hög kompetens, snabba besked 
och ett personligt engagemang utöver det vanliga. I Sverige har vi cirka 1 300 
medarbetare och ett 50-tal bankkontor.  
 


