
Betalningsl 
ösningar För 
Koncerner
Corpay cross_border strävar efter att erbjuda 
oöverträffad service och kompetens inom globala 
penningtransaktioner. Med hjälp av våra egenutvecklade 
lösningar för automatiserade betalningar och 
valutariskhantering är vi stolta över att kunna 
sammanföra koncerner med globala finansmarknader 
och -verksamheter över hela världen.

Du kan känna dig trygg när du samarbetar med Corpay 
Cross-Border, eftersom vi stöds av vårt moderbolag 
FLEETCOR Technologies, Inc. (NYSE:FLT), som är ett 
ledande globalt bolag inom betalningslösningar med 
säte i Atlanta, Georgia i USA. FLEETCOR är ett Fortune 
1000-företag som ingår i aktieindexet S&P 500 med en 
årlig omsättning på 2,4 miljarder USD och ett börsvärde på 
23 miljarder USD.

Corpay.com

I dagens samhälle går allt snabbare än någonsin. Växande 
koncerner behöver smarta tekniska betalningslösningar 
som enkelt kan integreras med verksamheten och med 
användarnas hektiska livsstil. Vår intuitiva handels- och 
betalningsplattform har ett modernt användargränssnitt 
som gör det enklare att hantera internationella 
betalningar och valutahandel. Oavsett var du befinner dig 
och vilka betalnings- och handels behov du har kan 
Corpay Cross-Border hjälpa dig att få tillgång till den
globala marknaden.

Teknik

Enkel betalningsprocess med tre klick

Flera avräknings- och betalkonton på en enda skärm

Depåkonton för utländsk valuta

Interna kontroller/förebyggande av bedrägerier

Anpassningsbart arbetsflöde för betalningar

Ladda upp betalningsfiler för att utföra  
batchbetalningar snabbare

Processens Arbetsflöde



Teknikdriven servicemodell med en 
engagerad nyckelkundsansvarig

Lokalt supportteam online som kan hjälpa till direkt via 
telefon eller e-post

En personlig specialist inom valutahandel och ett team 
med kunskap om din verksamhet
▫ Proaktiv, lyhörd och tillgänglig
▫ Vertikal kunskap om marknaden och branschen

Enkel process för introduktion och kreditgodkännande

Servicemodell

”Cambridge Global Payments” och ”AFEX” är handelsnamn som kan användas för de 
internationella betalnings- och riskhanteringslösningar som tillhandahålls av vissa 
associerade parter som använder varumärket ”Corpay”. Internationella betalningslösningar 
tillhandahålls i Australien genom Cambridge Mercantile (Australien) Pty. Ltd.; i Kanada 
genom Cambridge Mercantile Corp.; i Schweiz genom Associated Foreign Exchange AG; 
i Storbritannien genom Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd.; i Irland och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet på gränsöverskridande basis genom Associated Foreign 
Exchange Ireland Ltd., på Jersey och Kanalöarna genom AFEX Offshore Ltd.; i Singapore genom 
Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. och i USA genom Cambridge Mercantile 
Corp. (U.S.A.). Riskhanteringslösningar tillhandahålls i Australien genom Cambridge 
Mercantile (Australien) Pty. Ltd.; i Kanada genom Cambridge Mercantile Corp.; i Storbritannien 
genom Cambridge Mercantile Risk Management (UK) Ltd.; i Irland och Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet på gränsöverskridande basis genom AFEX Markets Europe Ltd.; på Jersey 
och Kanalöarna genom AFEX Offshore Ltd.; i Singapore genom Associated Foreign Exchange 
(Singapore) Pte. Ltd. och i USA genom Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Se http://cross-
border.corpay.com/broschyr-varning/ gällande villkor och information om denna broschyr.
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Bankoberoende – samarbete med fler än 100 
korrespondentbanker och motparter på sex kontinenter

Över 145 olika valutor till fler än 200 länder
 
ACH-betalningar (inrikes) i över 34 olika valutor till fler än 
60 länder, med överföringar av hela värdet i tid

Betalning samma dag i tio olika valutor i fler än 25 länder

Valutahandelspriser i realtid

Granskningar och marknadskommentarer 
om valutaexponering

God insyn i rapportering och betalningar

Mottagarbekräftelse innan en betalning utförs, vilket 
minskar risken för fel och avvikelser

Flera företag – koppla samman över- och underordnade 
konton med SSO (single sign-on)

Lägg till hur många användare du vill – 
inga användaravgifter

Ställ in egna betalningskontroller som lämpar sig för de 
interna betalningsarbetsflödena

Ställ in egna användarbehörigheter för åtkomstkontroll

Filintegration för massbetalningar som är kompatibel med 
nästan alla ERP-system

Automatisk avisering för mottagaren och kostnadsfri 
lagring av mottagardatabas Payee/Beneficiary database

Produktfunktioner

http://cross-border.corpay.com/broschyr-varning
http://cross-border.corpay.com/broschyr-varning

