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Nordealta uusi Open Banking -ratkaisu 
Nordea ottaa käyttöön uuden Open Banking -ratkaisun. Instant Reporting -työkalun avulla 
yritysasiakkaat pääsevät näkemään tilitietonsa ja liittämään reaaliaikaista dataa omiin 
järjestelmiinsä ja prosesseihinsa. Se on ensimmäinen Nordean ratkaisu, joka ylittää uuden 
maksupalveludirektiivin (PSD2) lakisääteiset vaatimukset ja tekee Open Bankingistä 
kaupallisesti kannattavan tuotteen. 
 
EU:n uusi maksupalveludirektiivi (PSD2) edellyttää, että pankit antavat kolmansien osapuolten tarjota palveluja 
asiakkailleen. Tavoitteena on kilpailun lisääminen pankkisektorilla eli englanniksi Open Banking. Nordea on 
päättänyt nähdä tämän tilanteen mahdollisuutena eikä pelkästään lainsäätäjien asettamana vaatimuksena. Nyt 
on otettu käyttöön avoimiin API-rajapintoihin perustuva Instant Reporting -raportointityökalu. 
 
- Olemme sitoutuneet Open Bankingiin alusta alkaen, sillä näemme paljon mahdollisuuksia luoda uusia tuotteita 
ja palveluja, jotka tuottavat arvoa asiakkaillemme. Uusi Instant Reporting -tuotteemme antaa yrityksille suoran 
pääsyn reaaliaikaiseen dataan. Tämä vaikuttaa merkittävästi liiketoiminnan organisointiin ja vapauttaa arvokasta 
aikaa ja resursseja, Nordean Open Banking -yksikön johtaja Gunnar Berger sanoo. 
 
Yritykset pääsevät tarkastelemaan tili-, saldo- ja tapahtumatietojaan, kun ne täydentävät nykyisiä 
tiedostopohjaisia järjestelmiään liittämällä ne Instant Reporting -rajapintaan. Yrityksen järjestelmässä on siten 
aina käytettävissä tuore reaaliaikainen data. 
 
- Olemme päässeet johtoasemaan Open Bankingin alalla Pohjoismaissa, ja on hienoa nähdä, että voimme nyt 
tarjota ensimmäisen kaupallisesti kannattavan ja monille asiakkaille hyödyllisen tuotteen. Tämä on toivottavasti 
vasta ensimmäinen niistä monista erinomaisista tuotteista, joita Nordea Open Banking saa aikaan, Nordean 
Transaction Banking -yksikön johtaja Erik Zingmark sanoo. 
 
Instant Reporting otetaan aluksi käyttöön Suomessa ja Ruotsissa. 
 
Nordean Open Banking -portaali otettiin käyttöön vuoden 2017 lopussa. Yli 3 300 sovelluskehittäjää on 
rekisteröitynyt testaamaan Nordean API-rajapintoja. Seuraavaksi Instant Reporting -työkaluun on tarkoitus lisätä 
tanskalaiset ja norjalaiset tilit. 
 
Open Banking -portaaliin voi rekisteröityä osoitteessa nordeaopenbanking.com. 
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