Nyhetsbrev

Riktat till dig som är leverantör av affärssystem

Oktober 2020

P27 Nordic Payment Platform

Arbetet som sker kopplat till P27 berör Swedbanks företagskunder
som använder våra interna betaltjänster. Vi arbetar med omfattande
förändringar som rör vår betalningsinfrastruktur för att möta de
regulatoriska och tekniska förändringar som sker på marknaden.
Den nya betalningsinfrastrukturen gör det möjligt för oss att ta fram
nya kunderbjudanden och produkter till våra företagskunder. I
samband med detta kommer de produkter och tjänster som idag
erbjudits via Bankgirot att ersättas.

Fokusområden
Kopplat till de infrastrukturförändringar som nu sker på betalningsmarknaden, genom P27 NPP, har
vi ett stort fokus på att utveckla ett nytt och förbättrat kunderbjudande. På företagssidan arbetar vi
med att ta fram nya erbjudanden och produkter som ska ersätta de produkter och tjänster som idag
erbjuds av Bankgirot. Vi vill även att våra kunder ska få tillgång till de senaste
filhanteringslösningarna genom den nya ISO 20022 XML standarden. Nedan visas två av våra
pågående utvecklingsområden som våra kunder kommer kunna ta del av framöver.
Nytt filkommunikationserbjudande

Utökat ISO 20022-erbjudande

Vi jobbar intensivt med att ta fram ett
aktuellt filkommunikationserbjudande.
Erbjudandet kommer att innehålla flera nya
funktioner. Bland annat kommer våra kunder
att kunna välja passande lösningar utifrån sina
egna behov till ett bra pris.

Den nya ISO 20022 standarden kommer göra
det möjligt för oss att erbjuda mer
användarvänliga betalprodukter och nya
paketerade lösningar.

Varför ISO 20022?

Visste du att?

Några exempel på vad ISO 20022 möjliggör
Mer referensinformation (140 tecken
istället för 25) i betalningsmeddelandet
Förbättrad spårning av betalning och
identifiering av avsändaren
Ett standardiserat format – enhetligt och
funkar för alla
Förbättrad avstämning – formatet stödjer
funktioner såsom icke-latinska bokstäver och
remitteringsinformation (ERI) för betalningar

Europeiska bankmyndigheten (European
Banking Authority, EBA) som är en av EU:s
tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det
finansiella området, beslutade den 18 juni att
skjuta upp deadline för flytten av ISOanpassning till den 30 september. Beslutet
togs med bakgrund av den pågående
corona-pandemin.

Håll dig uppdaterad
Följ alla uppdateringar på vår webbsida. Där
kan du även anmäla dig som prenumerant till
våra nyhetsbrev. För att komma till
hemsidan, klicka här

