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Met de Rabo Scanner log je in op Rabobank Business Banking.  

Ook onderteken je hiermee je betalingen.

Inloggen met de Rabo Scanner. 

In een paar stappen log je in om je bankzaken te regelen.

1. Ga naar de inlogpagina van  

Rabo Business Banking: www.rabobank.com

2. Klik op ‘Login’ en op ‘Rabo Business Banking’

3. Voer je rekeningnummer in. Je vindt het nummer  

op je bankpas.

4. Voer je pasnummer in.

5. Steek je pas in de Rabo Scanner, toets je pincode in  

en kies ‘OK’.

6. Houd de scanner 15 tot 20 centimeter voor de inlogpagina  

in Rabo Online Bankieren en scan het vierkante kleurvlak.

7. Je krijgt nu een code te zien op de Rabo Scanner.

8. Vul de inlogcode in op de inlogpagina.

9. Klik op de oranje knop ‘Inloggen’.

10. Je bent nu ingelogd op Rabo Business Banking.

11. Klik in het menu op één van de twee ‘Trade’ knoppen.

12. Klik nu op ‘Etrade’

13. Je bent nu ingelogd op Rabo eTrade.

NB:

Indien het niet lukt op Rabo eTrade in te loggen,  

vervang stap 1 en 2 dan door onderstaande stappen:

1. Ga naar de ‘Rabo eTrade’ pagina 

2. Klik op ‘Inloggen op Rabo eTrade’ 1 
 

1. Ga naar de inlogpagina van Rabo Business Banking: www.rabobank.com  
2. Klik op ‘Login’ en op ‘Rabo Business Banking’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Klik in het menu op één van de twee ‘Trade’ knoppen. 

 
 

12. Klik nu op ‘Etrade’ 

2 
 

 
13. Je bent nu ingelogd op Rabo eTrade. 

 

 

1.
Inloggen eTrade met behulp van Rabo-pas

1 
 

1. Ga naar de inlogpagina van Rabo Business Banking: www.rabobank.com  
2. Klik op ‘Login’ en op ‘Rabo Business Banking’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Klik in het menu op één van de twee ‘Trade’ knoppen. 

 
 

12. Klik nu op ‘Etrade’ 

1 
 

1. Ga naar de inlogpagina van Rabo Business Banking: www.rabobank.com  
2. Klik op ‘Login’ en op ‘Rabo Business Banking’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Klik in het menu op één van de twee ‘Trade’ knoppen. 

 
 

12. Klik nu op ‘Etrade’ 

http://www.rabobank.com/
https://banking.rabobank.com/etrade/login_sso
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2.
Instellingen Users

Rabobank voegt alle pashouders van jouw organisatie toe als Users aan het Rabo eTrade platform. Deze Users moeten echter 

nog geconfigureerd worden door de Supervisor. 

Rabobank heeft voor u een Supervisor aan Rabo eTrade toegevoegd, deze Supervisor is verantwoordelijk voor het instellen van 

Rabo eTrade instellingen voor het bedrijf. 

De Supervisor kan de instellingen van verschillende Users naar eigen inzicht instellen. Hiermee kan per User een aparte indeling 

van Rabo eTrade worden weergegeven. Bovendien is het mogelijk om producten slechts voor bepaalde Users zichtbaar te 

maken, en om de tekeningsbevoegdheid per User verschillend in te stellen. Concluderend, de Supervisor kan:  

1. Instellingen per User instellen/bewerken;

2. Users koppelen aan de Customers’ (bijvoorbeeld werkmaatschappijen) waarvoor zij verantwoordelijk zijn;

3. Product en Transactie-Autorisaties inrichten voor alle Users:   

-  Producten moeten per User op klantniveau worden toegekend aan deze User; 

-  Users kunnen aan drie groepen gekoppeld worden: groep A, groep B en groep C.  

   Zie paragraaf ‘Sign levels voor meer informatie;  

-  De transactielimiet kan per User-groep (A/B/C) & per productsoort ingesteld worden;  

-  Het is mogelijk om een 4-ogenprincipe toe te passen per groep, per productsoort; 

Nieuwe Users kunnen alleen aan het platform worden toegevoegd als zij in het bezit zijn van een inlogpas voor RBB. 

De eigenaar/beheerder plus dient hiertoe in RBB het autorisatieprofiel van de medewerker aan te vullen met Rabo eTrade. 

(Zie daarvoor de instructie ‘Users via RBB autoriseren voor Rabo eTrade’).

2.1   Instellingen Users bewerken
In Rabo eTrade leggen we je met de knop “Show Me How” stap-voor-stap uit hoe je deze instellingen kan aanpassen. 

Gebruik de zoekfunctie en zoek op “Set User Preferences” in het tabblad “Onboarding”. Ook kan je middels de 

onderstaande stappen te volgen de instellingen van de Users bewerken. 

a)  Klik op Settings;

b)  Klik op Users;

c)  Klik op de pen in de kolom “Edit”.

3. Product en Transactie-Autorisaties inrichten voor alle Users:   
- Producten moeten per User op klantniveau worden toegekend aan deze User; 
- Users kunnen aan drie autorisatie-groepen gekoppeld worden: groep A, groep B en 

groep C;  
- De transactielimiet kan per User-groep (A/B/C) & per productsoort ingesteld worden;  
- Het is mogelijk om een 4-ogenprincipe toe te passen per groep, per productsoort  

Nieuwe Users kunnen alleen aan het platform worden toegevoegd als zij in het bezit zijn van een 
inlogpas voor RBB. De eigenaar/beheerder plus dient hiertoe in RBB het autorisatieprofiel van de 
medewerker aan te vullen met Rabo eTrade.  

 

2.1. Instellingen Users bewerken 
In eTrade leggen we je met de knop “Show Me How” stap-voor-stap uit hoe je deze instellingen kan 
aanpassen. Gebruik de zoekfunctie en zoek op “Set User Preferences” in het tabblad “Onboarding”. 
Ook kan je middels de onderstaande stappen te volgen de instellingen van de Users bewerken.  

a. Klik op Settings; 
b. Klik op Users; 
c. Klik op de pen in de kolom “Edit”. 

Onderstaande afbeelding toont de instellingen die gewijzigd kunnen worden.  

 

d. Breng de gewenste wijzigingen aan; 
e. Klik op “Save” om de aangebrachte wijzigingen op te slaan; 
f. Herhaal bovengenoemde stappen voor de overige Users.  
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Onderstaande afbeelding toont de instellingen die gewijzigd kunnen worden.  

d)  Breng de gewenste wijzigingen aan; 

e)  Klik op “Save” om de aangebrachte wijzigingen op te slaan; 

f )   Herhaal bovengenoemde stappen voor de overige Users.

2.2   Customers aan Users toewijzen
Onderstaande stappen maken inzichtelijk welke Customers’ (bijvoorbeeld werkmaatschappijen) zijn gekoppeld aan welke 

Users. Ook leer je hoe je klanten aan een User kunt toevoegen. Ook hiervoor is een “Show Me How” hulp beschikbaar. 

Gebruik de zoekfunctie en zoek op “Add customer to User” in het tabblad “Onboarding”.

a)  Klik op Settings;

b)  Klik op Users;

c)  Klik op “Customers Per Users” bij de gewenste User, om te zien welke klanten toebedeeld zijn aan deze persoon.

3. Product en Transactie-Autorisaties inrichten voor alle Users:   
- Producten moeten per User op klantniveau worden toegekend aan deze User; 
- Users kunnen aan drie autorisatie-groepen gekoppeld worden: groep A, groep B en 

groep C;  
- De transactielimiet kan per User-groep (A/B/C) & per productsoort ingesteld worden;  
- Het is mogelijk om een 4-ogenprincipe toe te passen per groep, per productsoort  

Nieuwe Users kunnen alleen aan het platform worden toegevoegd als zij in het bezit zijn van een 
inlogpas voor RBB. De eigenaar/beheerder plus dient hiertoe in RBB het autorisatieprofiel van de 
medewerker aan te vullen met Rabo eTrade.  

 

2.1. Instellingen Users bewerken 
In eTrade leggen we je met de knop “Show Me How” stap-voor-stap uit hoe je deze instellingen kan 
aanpassen. Gebruik de zoekfunctie en zoek op “Set User Preferences” in het tabblad “Onboarding”. 
Ook kan je middels de onderstaande stappen te volgen de instellingen van de Users bewerken.  

a. Klik op Settings; 
b. Klik op Users; 
c. Klik op de pen in de kolom “Edit”. 

Onderstaande afbeelding toont de instellingen die gewijzigd kunnen worden.  

 

d. Breng de gewenste wijzigingen aan; 
e. Klik op “Save” om de aangebrachte wijzigingen op te slaan; 
f. Herhaal bovengenoemde stappen voor de overige Users.  

 

2.2. ‘Customers’ aan Users toewijzen 
Onderstaande stappen maken inzichtelijk welke ‘Customers’ (bijvoorbeeld werkmaatschappijen) zijn 
gekoppeld aan welke Users. Ook leer je hoe je klanten aan een User kunt toevoegen. Ook hiervoor is 
een “Show Me How” hulp beschikbaar. Gebruik de zoekfunctie en zoek op “Add customer to User” in 
het tabblad “Onboarding”. 

a. Klik op Settings; 
b. Klik op Users; 
c. Klik op “Customers Per Users” bij de gewenste User, om te zien welke klanten 

toebedeeld zijn aan deze persoon. 

 

Onder het User-overzicht verschijnt nu een tabel. 

d. Klik op “Add” om een Customer aan de geselecteerde User toe te voegen  

 

Onderstaande afbeelding toont de pagina die opent nadat op “Add” is geklikt.  

e. Bij het veld “Customer” kan een nieuwe klant worden toebedeeld aan de User;  
f. Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan; 
g. Herhaal bovengenoemde stappen voor de overige Users.  

 

2.3. Product en transactie autorisaties toewijzen aan User 
Dit onderdeel stelt je in staat om de bevoegdheden die een User bij een klant heeft, in te richten. Voor 
dit onderdeel hebben we twee “Show Me How” scenario’s voor je klaargezet. Gebruik de zoekfunctie 
en zoek op “Set products allowed for customer” en “Set Customer Transaction Authorizations” in het 
tabblad “Onboarding”. 
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Onder het User-overzicht verschijnt nu een tabel.

d)  Klik op “Add” om een Customer aan de geselecteerde User toe te voegen 

Onderstaande afbeelding toont de pagina die opent nadat op “Add” is geklikt. 

e)  Bij het veld “Customer” kan een nieuwe klant worden toebedeeld aan de User; 

f )   Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan;

g)  Herhaal bovengenoemde stappen voor de overige Users.

2.3    Product- en transactie- autorisaties toewijzen aan Users
Dit onderdeel stelt je in staat om de bevoegdheden die een User bij een klant heeft, in te richten. Voor dit onderdeel 

hebben we twee “Show Me How” scenario’s voor je klaargezet. Gebruik de zoekfunctie en zoek op “Set products allowed 

for customer” en “Set Customer Transaction Authorizations” in het tabblad “Onboarding”.

a)  Klik op Settings;

b)  Klik op Users;

c)  Klik op “Customers Per Users” bij de gewenste User, om te zien welke klanten toebedeeld zijn aan deze persoon.

Onder het User-overzicht verschijnt nu een tabel.

2.2. ‘Customers’ aan Users toewijzen 
Onderstaande stappen maken inzichtelijk welke ‘Customers’ (bijvoorbeeld werkmaatschappijen) zijn 
gekoppeld aan welke Users. Ook leer je hoe je klanten aan een User kunt toevoegen. Ook hiervoor is 
een “Show Me How” hulp beschikbaar. Gebruik de zoekfunctie en zoek op “Add customer to User” in 
het tabblad “Onboarding”. 

a. Klik op Settings; 
b. Klik op Users; 
c. Klik op “Customers Per Users” bij de gewenste User, om te zien welke klanten 

toebedeeld zijn aan deze persoon. 

 

Onder het User-overzicht verschijnt nu een tabel. 

d. Klik op “Add” om een Customer aan de geselecteerde User toe te voegen  

 

Onderstaande afbeelding toont de pagina die opent nadat op “Add” is geklikt.  

e. Bij het veld “Customer” kan een nieuwe klant worden toebedeeld aan de User;  
f. Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan; 
g. Herhaal bovengenoemde stappen voor de overige Users.  

 

2.3. Product en transactie autorisaties toewijzen aan User 
Dit onderdeel stelt je in staat om de bevoegdheden die een User bij een klant heeft, in te richten. Voor 
dit onderdeel hebben we twee “Show Me How” scenario’s voor je klaargezet. Gebruik de zoekfunctie 
en zoek op “Set products allowed for customer” en “Set Customer Transaction Authorizations” in het 
tabblad “Onboarding”. 

2.2. ‘Customers’ aan Users toewijzen 
Onderstaande stappen maken inzichtelijk welke ‘Customers’ (bijvoorbeeld werkmaatschappijen) zijn 
gekoppeld aan welke Users. Ook leer je hoe je klanten aan een User kunt toevoegen. Ook hiervoor is 
een “Show Me How” hulp beschikbaar. Gebruik de zoekfunctie en zoek op “Add customer to User” in 
het tabblad “Onboarding”. 

a. Klik op Settings; 
b. Klik op Users; 
c. Klik op “Customers Per Users” bij de gewenste User, om te zien welke klanten 

toebedeeld zijn aan deze persoon. 

 

Onder het User-overzicht verschijnt nu een tabel. 

d. Klik op “Add” om een Customer aan de geselecteerde User toe te voegen  

 

Onderstaande afbeelding toont de pagina die opent nadat op “Add” is geklikt.  

e. Bij het veld “Customer” kan een nieuwe klant worden toebedeeld aan de User;  
f. Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan; 
g. Herhaal bovengenoemde stappen voor de overige Users.  

 

2.3. Product en transactie autorisaties toewijzen aan User 
Dit onderdeel stelt je in staat om de bevoegdheden die een User bij een klant heeft, in te richten. Voor 
dit onderdeel hebben we twee “Show Me How” scenario’s voor je klaargezet. Gebruik de zoekfunctie 
en zoek op “Set products allowed for customer” en “Set Customer Transaction Authorizations” in het 
tabblad “Onboarding”. 

a. Klik op Settings; 
b. Klik op Users; 
c. Klik op “Customers Per Users” bij de gewenste User, om te zien welke klanten toebedeeld 

zijn aan deze persoon. 

 

Onder het User-overzicht verschijnt nu een tabel. 

d. Klik op “Edit” om de huidige instellingen van een Customer van een User aan te passen. 

 

Onderstaande afbeelding toont de pagina die opent nadat op de pen bij Edit is geklikt.  

 

e. Breng wijzigingen aan bij (1) General Details;  
• In dit tabblad geef je aan welke onderdelen van eTrade voor deze User en de 

geselecteerde klant beschikbaar moeten zijn.  
• Selecteer altijd “Bank Communication” om communicatie met de bank via Rabo 

eTrade mogelijk te maken.  
f. Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan; 
g. Breng wijzigingen aan bij; (2) Products 

• In dit tabblad geef je aan welke producten voor deze User en de geselecteerde klant 
beschikbaar moeten zijn.   

h. Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan; 
i. Breng wijzigingen aan bij; (3) Authorization 

• In dit tabblad kan je per type transactie aangeven wat de rol is van de User. 
Mogelijkheden zijn: Group A/B/C (zie Sign Levels); Data Entry (wel invoeren, niets 
tekenen); of Not Authorized (niet geautoriseerd).  
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d)  Klik op “Edit” om de huidige instellingen van een Customer van een User aan te passen.

Onderstaande afbeelding toont de pagina die opent nadat op de pen bij Edit is geklikt. 

a)  Breng wijzigingen aan bij (1) General Details; 

 •  In dit tabblad geef je aan welke onderdelen van eTrade voor deze User en de geselecteerde klant  

beschikbaar moeten zijn. 

 •  Selecteer altijd ‘bank communication’ om communicatie met de bank via Rabo eTrade mogelijk te maken.

b)  Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan;

c)  Breng wijzigingen aan bij; (2) Products

 • In dit tabblad geef je aan welke producten voor deze User en de geselecteerde klant beschikbaar moeten zijn.  

d)  Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan;

e)  Breng wijzigingen aan bij (1) General Details; 

 •  In dit tabblad geef je aan welke onderdelen van eTrade voor deze User en de geselecteerde klant beschikbaar  

moeten zijn. 

 •  Selecteer altijd “Bank Communication” om communicatie met de bank via Rabo eTrade mogelijk te maken. 

f )  Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan;

g)  Breng wijzigingen aan bij; (2) Products

 •  In dit tabblad geef je aan welke producten voor deze User en de geselecteerde klant beschikbaar moeten zijn.  

h)  Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan;

i)  Breng wijzigingen aan bij; (3) Authorization

 •  In dit tabblad kan je per type transactie aangeven wat de rol is van de User. Mogelijkheden zijn: Group A/B/C  

(zie Sign Levels); Data Entry (wel invoeren, niets tekenen); of Not Authorized (niet geautoriseerd). 

j)  Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan;

k)  Herhaal bovengenoemde stappen voor de overige Users.

l)   Om de wijzigingen zichtbaar te maken in Rabo eTrade is het noodzakelijk om je browser opnieuw op te starten.  

Sluit hiervoor alle tabbladen en open Rabo eTrade opnieuw in de browser. 

a. Klik op Settings; 
b. Klik op Users; 
c. Klik op “Customers Per Users” bij de gewenste User, om te zien welke klanten toebedeeld 

zijn aan deze persoon. 

 

Onder het User-overzicht verschijnt nu een tabel. 

d. Klik op “Edit” om de huidige instellingen van een Customer van een User aan te passen. 

 

Onderstaande afbeelding toont de pagina die opent nadat op de pen bij Edit is geklikt.  

 

e. Breng wijzigingen aan bij (1) General Details;  
• In dit tabblad geef je aan welke onderdelen van eTrade voor deze User en de 

geselecteerde klant beschikbaar moeten zijn.  
• Selecteer altijd “Bank Communication” om communicatie met de bank via Rabo 

eTrade mogelijk te maken.  
f. Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan; 
g. Breng wijzigingen aan bij; (2) Products 

• In dit tabblad geef je aan welke producten voor deze User en de geselecteerde klant 
beschikbaar moeten zijn.   

h. Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan; 
i. Breng wijzigingen aan bij; (3) Authorization 

• In dit tabblad kan je per type transactie aangeven wat de rol is van de User. 
Mogelijkheden zijn: Group A/B/C (zie Sign Levels); Data Entry (wel invoeren, niets 
tekenen); of Not Authorized (niet geautoriseerd).  

a. Klik op Settings; 
b. Klik op Users; 
c. Klik op “Customers Per Users” bij de gewenste User, om te zien welke klanten toebedeeld 

zijn aan deze persoon. 

 

Onder het User-overzicht verschijnt nu een tabel. 

d. Klik op “Edit” om de huidige instellingen van een Customer van een User aan te passen. 

 

Onderstaande afbeelding toont de pagina die opent nadat op de pen bij Edit is geklikt.  

 

e. Breng wijzigingen aan bij (1) General Details;  
• In dit tabblad geef je aan welke onderdelen van eTrade voor deze User en de 

geselecteerde klant beschikbaar moeten zijn.  
• Selecteer altijd “Bank Communication” om communicatie met de bank via Rabo 

eTrade mogelijk te maken.  
f. Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan; 
g. Breng wijzigingen aan bij; (2) Products 

• In dit tabblad geef je aan welke producten voor deze User en de geselecteerde klant 
beschikbaar moeten zijn.   

h. Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan; 
i. Breng wijzigingen aan bij; (3) Authorization 

• In dit tabblad kan je per type transactie aangeven wat de rol is van de User. 
Mogelijkheden zijn: Group A/B/C (zie Sign Levels); Data Entry (wel invoeren, niets 
tekenen); of Not Authorized (niet geautoriseerd).  
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Het Four-Eyes principe is bedoeld om het klantenbeheer van gebruikers niet bij één persoon, maar bij twee personen te 

beleggen. Alle wijzigingen die door één Supervisor worden aangebracht, moeten worden goedgekeurd door een andere 

Supervisor met hetzelfde autorisatieniveau.

Het Four-Eyes principe kan worden toegepast bij het maken, bijwerken of verwijderen van verschillende onderdelen 

van Rabo eTrade. De verschillende onderdelen waarop het Four-Eyes principe van toepassing is vind je in stap d van 

onderstaand stappenplan. Een voorbeeld van het Four-Eyes principe kan zijn: Eén Supervisor maakt een nieuwe klant aan 

en de tweede Supervisor moet zijn goedkeuring verlenen. Totdat de tweede goedkeuring is gegeven, is deze klant niet 

actief in het systeem.

Hoe stel je het Four-Eyes principe in:

a)  Klik op “Settings”;

b)  Klik op “Control”;

c)  Vink het hokje aan “Enable Four-Eye Control”;

d)  Vink alle elementen van Rabo eTrade aan waarvoor het Four-Eyes principe moet worden ingesteld;

e)  Klik op “Save”. 

De eerste Supervisor heeft een optie om gegevens bij te werken en/of te verwijderen en pas opnieuw in te dienen voor 

goedkeuring, nadat de 2e Supervisor de aanmaak en/of wijziging heeft goedgekeurd of afgewezen.

3.
Four-Eyes Controle ten behoeve  
van de Supervisor

j. Klik op “Save” onderaan om je wijzigingen op te slaan; 
k. Herhaal bovengenoemde stappen voor de overige Users. 
l. Om de wijzigingen zichtbaar te maken in Rabo eTrade is het noodzakelijk om je browser 

opnieuw op te starten. Sluit hiervoor alle tabbladen en open Rabo eTrade opnieuw in de 
browser.  

 

3. Four-Eyes Controle ten behoeve van de Supervisor 
Het Four-Eyes principe is bedoeld om het klantenbeheer van gebruikers niet bij één persoon, maar bij 
twee personen te beleggen. Alle wijzigingen die door één Supervisor worden aangebracht, moeten 
worden goedgekeurd door een andere Supervisor met hetzelfde autorisatieniveau. 

Het Four-Eyes principe kan worden toegepast bij het maken, bijwerken of verwijderen van 
verschillende onderdelen van eTrade. De verschillende onderdelen waarop het Four-Eyes principe van 
toepassing is vind je in stap D van onderstaand stappenplan. Een voorbeeld van het Four-Eyes principe 
kan zijn: Eén Supervisor maakt een nieuwe klant aan en de tweede Supervisor moet zijn goedkeuring 
verlenen. Totdat de tweede goedkeuring is gegeven, is deze klant niet actief in het systeem. 

Hoe stel je het Four-Eyes principe in: 

a) Klik op “Settings”; 
b) Klik op “Control”; 
c) Vink het hokje aan “Enable Four-Eye Control”; 
d) Vink alle elementen van eTrade aan waarvoor het Four-Eyes principe moet worden ingesteld; 
e) Klik op “Save”.  

 

De eerste Supervisor heeft een optie om gegevens bij te werken en/of te verwijderen en pas opnieuw 
in te dienen voor goedkeuring, nadat de 2e Supervisor de aanmaak en/of wijziging heeft goedgekeurd 
of afgewezen.  

Er is geen speciale optie voor bijwerken of verwijderen beschikbaar voor de tweede Supervisor. De 
tweede Supervisor kan alleen verzoeken zien en accepteren of weigeren, maar kan geen details 
wijzigen. De tweede Supervisor kan goedkeuren / afkeuren in het “Foureye Control” menu in Rabo 
eTrade. De tweede Supervisor komt hier via:  
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Er is geen speciale optie voor bijwerken of verwijderen beschikbaar voor de tweede Supervisor. De tweede Supervisor kan 

alleen verzoeken zien en accepteren of weigeren, maar kan geen details wijzigen. De tweede Supervisor kan goedkeuren / 

afkeuren in het “Foureye Control” menu in Rabo eTrade. De tweede Supervisor komt hier via:  

a)  Klik op “Settings”; 

b)  Klik op “Additional options”;

c)  Klik op “Foureye Control” 

d)   Selecteer “Approve” of “Reject” om  

de wijziging goed- of af te keuren. 

Het Four-Eyes principe kan ook voor transacties worden ingesteld. Dit gaat echter niet via dit menu, maar kan  

worden ingeregeld via de benodigde handtekeningen per User Group in het Sign Levels tabblad. Dit principe  

wordt uitgelegd in paragraaf Sign levels.

a) Klik op “Settings”;  
b) Klik op “Additional options”; 
c) Klik op “Foureye Control”  
d) Selecteer “Approve” of “Reject” 

om de wijziging goed- of af te 
keuren.  

 

Het Four-Eyes principe kan ook voor transacties worden ingesteld. Dit gaat echter niet via dit menu, 
maar kan worden ingeregeld via de benodigde handtekeningen per User Group in het Sign Levels 
tabblad. Dit principe wordt uitgelegd in paragraaf ‘Sign Levels’.  

 

4. Opzetten organisatiestructuur in Rabo eTrade 
De functionaliteiten in dit hoofdstuk waren in RTA niet beschikbaar. Deze onderdelen zijn niet 
verplicht om in te vullen, maar kunnen je wel helpen om de organisatiestructuur in Rabo eTrade in te 
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Deze onderdelen zijn niet verplicht om in te vullen, maar kunnen je wel helpen om de organisatiestructuur in Rabo eTrade 

in te richten.

4.1  Producten 
Wij hebben de producten (Letter of Credit/ Bankgaranties/ Incasso’s) waarvan je op het Inrichtingsformulier  

hebt aangegeven ze via Rabo eTrade te willen afnemen alvast voor je toegevoegd.Hier hoef je als Supervisor dus niets  

aan te doen. 

4.2  Limieten
Hier kun je per User limieten voor transactiebedragen instellen. Je bepaalt uiteraard zelf of je het noodzakelijk vindt  

deze limieten in te stellen. Wanneer een limiet is bereikt is het niet meer mogelijk om nieuwe transacties te ondertekenen. 

De Supervisor dient in dat geval het limiet voor dat type  

transacties te verhogen óf te resetten. 

a)  Klik op “Settings”;

b)  Klik op het pijltje naast “Additional Options”;

c)  Klik op “Customer Limit”.

 In het overzicht kun je limieten instellen voor de gewenste transacties.

d)  Klik op “Save” om je wijzigingen op te slaan.

4.
Opzetten organisatiestructuur in Rabo eTrade
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4.3. Sign Levels 
Je kunt, indien gewenst, verschillende bevoegdheden instellen om contracten of transacties goed te 
keuren. Iedere User wordt ingedeeld in een groep: groep A, B of C. In de onderstaande tabel kun je 
aangeven welke groep bevoegd is om bepaalde transacties goed te keuren. Ook kun je aangeven of 
meerdere groepen moeten tekenen om een bepaalde transactie goed te keuren. 

a) Klik op “Settings”; 
b) Klik op : Sign Levels”; 
c) Klik op    om wijzigingen per transactie aan te brengen; 

 

d) Klik op “Save” om je wijzigingen op te slaan.  

 

Als bank raden we onze klanten aan om het Four-Eyes principe ook op transactieniveau in te stellen. 
Dit kan je doen door voor elk type transactie meerdere handtekeningen (uit verschillende groepen) te 
vereisen. De standaard instellingen van de Sign Levels zijn voor alle transacties gelijk aan: “Up to 
Amount” = 999.999,99; Aantal Handtekeningen Benodigd: Group A = 1; Group B = 0; Group C = 0. 
Waarbij alle Users standaard in Group A worden ingedeeld.  
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4.3  Sign Levels
Je kunt, indien gewenst, verschillende bevoegdheden instellen om contracten of transacties goed te keuren.  

Iedere User wordt ingedeeld in een groep: groep A, B of C. In de onderstaande tabel kun je aangeven welke  

groep bevoegd is om bepaalde transacties goed te keuren. Ook kun je aangeven of meerdere groepen moeten  

tekenen om een bepaalde transactie goed te keuren.

a)  Klik op “Settings”;

b)  Klik op : Sign Levels”;

c)  Klik op  om wijzigingen per transactie aan te brengen;

d)  Klik op “Save” om je wijzigingen op te slaan. 
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voor elk type transactie meerdere handtekeningen (uit verschillende groepen) te vereisen. De standaard instellingen van 
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4.4  Partijen
Partijen waarmee je transacaties doet in Rabo eTrade worden automatisch opgeslagen in Rabo eTrade. De gegevens van 

deze partijen kunnen wel aangepast worden.

a)  Klik op “Settings”;

b)  Klik op “Parties”;

c)  Klik op   achter de betreffende partij;

d)  Breng de gewenste wijzigingen aan;

e)  Klik op “Save” om de wijzigingen op te slaan. 

4.4. Partijen 
Partijen waarmee je transacties doet in Rabo eTrade worden automatisch opgeslagen in Rabo eTrade. 
De gegevens van deze partijen kunnen wel aangepast worden. 

 

a) Klik op 
“Settings”; 

b) Klik op “Parties”; 
c) Klik op  achter 

de betreffende  
partij; 
 
 
 

d) Breng de gewenste 
wijzigingen aan; 

e) Klik op “Save” om de 
wijzigingen  
op te slaan.  

 
Om nieuwe partijen toe te voegen aan het platform, volg onderstaande stappen: 

a) Klik op “Settings”;  
b) Klik op “Parties”; 
c) Klik op “Add” onder de tabel; 

d) Vul de gegevens van de partij in; 
e) Klik op “Save” om je wijzigingen op te slaan. 
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Om nieuwe partijen toe te voegen aan het platform, volg onderstaande stappen:

a)  Klik op “Settings”;

b)  Klik op “Parties”;

c)  Klik op “Add” onder de tabel;

d)  Vul de gegevens van de partij in;

e)  Klik op “Save” om je wijzigingen op te slaan.

4.5 Banken 
Banken kunnen alleen door Rabobank worden toegevoegd of aangepast. Wanneer je een transactie hebt aangemaakt, 

wordt de gekozen bank toegevoegd aan de banken-tabel van jouw organisatie. Het is mogelijk om banken uit dit 

overzicht te verwijderen. Dit doe je door te klikken op de “delete’-knop in het banken overzicht.

a)  Klik op “Settings”;

b)  Klik op “Banks”;

c)  Klik op de vuilnisbak indien je de bank wilt verwijderen uit je lijst.

4.4. Partijen 
Partijen waarmee je transacties doet in Rabo eTrade worden automatisch opgeslagen in Rabo eTrade. 
De gegevens van deze partijen kunnen wel aangepast worden. 
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4.5. Banken  
Banken kunnen alleen door Rabobank worden aangepast of toegevoegd. Wanneer je een transactie 
hebt aangemaakt, wordt de gebruikte bank toegevoegd aan de banken-tabel van jouw organisatie. 
Het is mogelijk om banken uit dit overzicht te verwijderen. Dit doe je door te klikken op de “delete-
knop” in het banken overzicht.  

a) Klik op “Settings”; 
b) Klik op “Banks”; 
c) Klik op de vuilnisbak indien je de bank wilt verwijderen uit je lijst. 

 

 

4.6. Templates  
Je kunt de bestaande templates bewerken of verwijderen: 

a) Klik op “Templates” in het hoofdmenu; 
b) Selecteer een Template; 
c) Indien je de Template wilt verwijderen kies je “Delete”; 
d) Indien je de Template wilt bewerken kies je de optie “Update”. 

 

e) Breng de gewenste wijzigingen aan bij de verschillende onderdelen; 
f) Klik op “Template” om je wijzigingen onder een andere Template Naam op te slaan.  
g) Klik op “Update Template” om de aangebrachte wijzigingen op te slaan onder de originele 

Template Naam. 
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4.6 Templates 
Je kunt de bestaande templates bewerken of verwijderen:

a)  Klik op “Templates” in het hoofdmenu;

b)  Selecteer een Template;

c)  Indien je de Template wilt verwijderen kies je “Delete”;

d)  Indien je de Template wilt bewerken kies je de optie “Update”.

e)  Breng de gewenste wijzigingen aan bij de verschillende onderdelen;

f )  Klik op “Template” om je de wijzigingen onder een andere Template naam opslaan. 

g)  Klik op “Update Template” om de aangebrachte wijzigingen op te slaan onder de originele Template naam.

4.7 Clausules wijzigen en toevoegen
Een aantal standaard clausules worden door Rabobank aan Rabo eTrade toegevoegd. Je kunt daarnaast je eigen clausules 

aanmaken, aanpassen of verwijderen.

a)  Klik op “Settings”;

b)  Indien je de huidige clausule wilt aanpassen, klik op     

c)  Indien je een nieuwe clausule wilt toevoegen klik op “Add”.

d)  Breng de gewenste wijzigingen aan;

e)  Klik vervolgens op “Save” om je wijzigingen op te slaan.

4.6. Templates  
Je kunt de bestaande templates bewerken of verwijderen: 
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d) Breng de gewenste wijzigingen aan; 
e) Klik vervolgens op “Save” om je wijzigingen op te slaan. 

 

5. Instellen persoonlijke voorkeuren & notificaties  
Het instellen van dit onderdeel is niet verplicht, maar vergemakkelijkt het gebruik van Rabo eTrade. 
Het instellen van onderstaande stappen vergt weinig inspanning. 

5.1. Instellen persoonlijke voorkeuren 
In dit onderdeel kun je jouw persoonlijke voorkeuren omtrent het platform instellen. Je kunt hier 
instellen welke zaken bij jou worden weergegeven.  

a) Klik op je eigen naam in het hoofdmenu; 
b) Klik op “My Preferences”; 
c) Vink de functionaliteiten die je wilt gebruiken aan;  
d) Klik op “Save” om je wijzigingen op te slaan. 
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Het instellen van dit onderdeel is niet verplicht, maar vergemakkelijkt het gebruik van Rabo eTrade.

Het instellen van onderstaande stappen vergt weinig inspanning.

5.1 Instellen persoonlijke voorkeuren
In dit onderdeel kun je jouw persoonlijke voorkeuren omtrent het platform instellen. Je kunt hier instellen welke  

zaken bij jou worden weergegeven.  

a)  Klik op je eigen naam in het hoofdmenu;

b)  Klik op “My Preferences”;

c)  Vink de functionaliteiten die je wilt gebruiken aan; 

d)  Klik op “Save” om je wijzigingen op te slaan.

5.2 Instellen notificaties

Indien je een signaal wilt ontvangen als er belangrijke zaken gewijzigd zijn of als transacties/verzoeken zijn 

binnengekomen, stel dan je persoonlijke notificaties in.

a)  De instellingen van de notificaties vind je ook onder “My Preferences”. Klik op je eigen naam in het hoofdmenu;

b)  Klik op “My Preferences”;

c)  Klik op “Set-Notif” om de notificaties in te stellen.

5.
Instellen persoonlijke  
voorkeuren & notificaties 

 

4.7. Clausules wijzigen en toevoegen 
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a) Klik op “Settings”; 
b) Indien je de huidige clausule wilt aanpassen, klik op   
c) Indien je een nieuwe clausule wilt toevoegen klik op “Add”. 

 

 

 

d) Breng de gewenste wijzigingen aan; 
e) Klik vervolgens op “Save” om je wijzigingen op te slaan. 
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Voordat gestart kan worden met het instellen van de notificaties moeten de volgende stappen gevolgd worden: 

a)  Klik op “Accept”;

b)  Vul het e-mailadres in waarop de je notificaties wilt ontvangen;

c)  Klik op “Activate”;

d)   Vervolgens kun je de gewenste notificaties per type transactie instellen. Je kan hierbij ook aangeven vanaf  

welk bedrag/openstaand bedrag je een notificatie wilt krijgen. Indien het Threshold Amount onveranderd  

op ‘0,00’ blijft staan zal je voor alle nieuwe transacties van dit type, of alle wijzigingen aan transacties van dit  

type een notificatie ontvangen.

e)  Klik op “Save” onderaan de pagina om je wijzigingen op te slaan. 

 

5.2. Instellen notificaties 
Indien je een signaal wilt ontvangen als er belangrijke zaken gewijzigd zijn of als transacties/verzoeken 
zijn binnengekomen, stel dan je persoonlijke notificaties in. 

a) De instellingen van de notificaties vind je ook onder “My Preferences”. Klik op je eigen naam 
in het hoofdmenu; 

b) Klik op “My Preferences”; 
c) Klik op “Set-Notif” om de notificaties in te stellen. 

 

Voordat gestart kan worden met het instellen van de notificaties moeten de volgende stappen gevolgd 
worden:  

a) Klik op “Accept”; 
b) Vul het e-mailadres in waarop de je notificaties wilt ontvangen; 
c) Klik op “Activate”; 
d) Selecteer voor welke onderdelen je notificaties wilt ontvangen; 
e) Vervolgens kun je de gewenste notificaties per type transactie instellen. Je kan hierbij ook 

aangeven vanaf welk bedrag/openstaand bedrag je een notificatie wilt krijgen. Indien het 
Threshold Amount onveranderd op ‘0,00’ blijft staan zal je voor alle nieuwe transacties 
van dit type, of alle wijzigingen aan transacties van dit type een notificatie ontvangen.  

0 

 

f) Klik op “Save” onderaan de pagina om je wijzigingen op te slaan.  

 

 

6. Verwijderen van transacties 
De functionaliteit beschreven in dit hoofdstuk was in RTA niet beschikbaar. Het is niet verplicht om 
gebruik te maken van deze functionaliteit, echter kan het je wel helpen eTrade overzichtelijk en data-
technisch schoon te houden.  

Binnen eTrade bestaat de mogelijkheid om transacties te verwijderen. Je vindt dit door de volgende 
stappen te volgen:  

a) Klik op “Settings” 
b) Klik op “Remove” 

 

Het menu wordt nu voor je geopend. In dit menu kan je bepalen welke transacties je wilt weergeven 
om te verwijderen. Er bestaan hiervoor een aantal filters:  

- Type deals / transacties 
§ Deals - Alle transacties 
§ Rejected Deals – Alleen afgewezen transacties 
§ Incoming correspondence – Alleen ontvangen transacties 
§ Unsent transactions – Alleen niet verzonden transacties 

- Range Date 
§ From – Alleen transacties vanaf deze (Issuanace) datum worden weergegeven 

0 
0 

 

 

 

f) Klik op “Save” onderaan de pagina om je wijzigingen op te slaan.  

 

 

6. Verwijderen van transacties 
De functionaliteit beschreven in dit hoofdstuk was in RTA niet beschikbaar. Het is niet verplicht om 
gebruik te maken van deze functionaliteit, echter kan het je wel helpen eTrade overzichtelijk en data-
technisch schoon te houden.  

Binnen eTrade bestaat de mogelijkheid om transacties te verwijderen. Je vindt dit door de volgende 
stappen te volgen:  

a) Klik op “Settings” 
b) Klik op “Remove” 

 

Het menu wordt nu voor je geopend. In dit menu kan je bepalen welke transacties je wilt weergeven 
om te verwijderen. Er bestaan hiervoor een aantal filters:  

- Type deals / transacties 
§ Deals - Alle transacties 
§ Rejected Deals – Alleen afgewezen transacties 
§ Incoming correspondence – Alleen ontvangen transacties 
§ Unsent transactions – Alleen niet verzonden transacties 

- Range Date 
§ From – Alleen transacties vanaf deze (Issuanace) datum worden weergegeven 

0 
0 
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Het is niet verplicht om gebruik te maken van deze functionaliteit, echter kan het je wel helpen Rabo eTrade overzichtelijk 

en data-technisch schoon te houden. 

Binnen Rabo eTrade bestaat de mogelijkheid om transacties te verwijderen. Je vindt dit door de volgende  

stappen te volgen: 

a)  Klik op “Settings”

b)  Klik op “Remove”

Het menu wordt nu voor je geopend. In dit menu kan je bepalen welke transacties je wilt weergeven om te verwijderen. 

Er bestaan hiervoor een aantal filters: 

-  Type deals / transacties

• Deals - Alle transacties

• Rejected Deals – Alleen afgewezen transacties

• Incoming correspondence – Alleen ontvangen transacties

• Unsent transactions – Alleen niet verzonden transacties

-  Range Date

• From – Alleen transacties vanaf deze (ISS/EFF) datum worden weergegeven

• To – Alleen transacties tot deze (ISS/EFF) datum worden weergegeven

-  Deal Type

• Je kan aangeven welk type product je alleen wilt weergeven

6.
Verwijderen van transacties

 

f) Klik op “Save” onderaan de pagina om je wijzigingen op te slaan.  

 

 

6. Verwijderen van transacties 
De functionaliteit beschreven in dit hoofdstuk was in RTA niet beschikbaar. Het is niet verplicht om 
gebruik te maken van deze functionaliteit, echter kan het je wel helpen eTrade overzichtelijk en data-
technisch schoon te houden.  

Binnen eTrade bestaat de mogelijkheid om transacties te verwijderen. Je vindt dit door de volgende 
stappen te volgen:  

a) Klik op “Settings” 
b) Klik op “Remove” 

 

Het menu wordt nu voor je geopend. In dit menu kan je bepalen welke transacties je wilt weergeven 
om te verwijderen. Er bestaan hiervoor een aantal filters:  

- Type deals / transacties 
§ Deals - Alle transacties 
§ Rejected Deals – Alleen afgewezen transacties 
§ Incoming correspondence – Alleen ontvangen transacties 
§ Unsent transactions – Alleen niet verzonden transacties 

- Range Date 
§ From – Alleen transacties vanaf deze (Issuanace) datum worden weergegeven 

0 
0 

 

 



Om een transactie te verwijderen volg je de volgende stappen:

a)  Stel je gewenste filters in

b)  Klik op “Search”

c)  Selecteer de transactie(s) die je wilt verwijderen

d)  Klik op “Remove”

§ To – Alleen transacties tot deze (Issuance) datum worden weergegeven 
- Deal Type / Text Type / TranType 

§ Je kan aangeven welk type product je alleen wilt weergeven 

Om een transactie te verwijderen volg je de volgende stappen: 

a) Stel je gewenste filters in 
b) Klik op “Search” 
c) Selecteer de transactie(s) die je wilt verwijderen.  
d) Klik op “Remove”. Let op: Wanneer je op deze knop klikt worden de transacties definitief verwijderd.  
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