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Uw bedrijf gaat gebruikmaken van een vernieuwde omgeving voor zakelijk 
online bankieren. Graag zorgen wij voor een soepele overgang van uw 
betalingsverkeer. In deze brochure leest u hoe uw gegevens worden overgezet 
van Rabo Cash Management naar het vernieuwde Rabo Internetbankieren 
Professional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van RCM naar RIB Pro  

De overgang van uw gegevens  
binnen zakelijk online bankieren 
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Checklist overgang gegevens   
Van RCM naar RIB Pro  

Inleiding 
Rabo Cash Management (RCM) wordt vervangen door een toekomstbestendig systeem: het 
vernieuwde Rabo Internetbankieren Professional (RIB Pro). Bij de overgang worden vrijwel al uw 
gegevens automatisch overgezet. Op die manier is de voortgang van uw betalingsverkeer 
gegarandeerd. Hieronder leest u wat er automatisch overgezet wordt en wat u zelf aanpast. Ook krijgt u 
een overzicht van hoe gegevens uit RCM zichtbaar worden in RIB Pro.  

 

De volgende onderdelen zetten wij automatisch voor u over: 
 uw rekening(en) en gegevens 

 uw persoonlijke instellingen  

 uw gebruikers en hun autorisaties  

 uw adresboek voor betalingen 

 uw B2B-mandaten 

 uw rekeninggroepen  

 uw periodieke en geagendeerde opdrachten  

 

Handmatig past u zelf het volgende aan:  
 uw adresboek voor incasso’s (als u hiervan gebruikmaakt). U zet dit in vijf stappen over: 

 
1. Exporteer de gegevens van de klanten bij wie geïncasseerd wordt uit het adresboek in RCM 

naar een CSV-bestand. 
 
2. Kopieer de relevante gegevens naar de kolommen in het importbestand voor RIB Pro (een  

beschrijving van het formaat kunt u raadplegen via www.rabobank.nl/seb). 
 

3. Voeg het machtingskenmerk toe per geïncasseerde partij. Dit is een verplicht veld. 
 
4. Sla het bestand op. 
 
5. Log in bij RIB Pro en importeer het CSV-bestand dat u hebt opgeslagen. Ga daarvoor naar 

Betalen & Sparen  Euro-incasso  Adresboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.rabobank.nl/seb
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Kijk op www.rabobank.nl/rcm voor meer informatie over de overgang 

naar de vernieuwde omgeving voor zakelijk online bankieren.  

Contact  

Tijdens de overgang ondersteunen wij u zoveel mogelijk. 

Heeft u specifieke vragen over de overgang naar het 

vernieuwde zakelijk online bankieren? Neem dan contact op 

met uw adviseur.  

 

Gegevens uit RCM in RIB Pro 
Hieronder vindt u een overzicht van gegevens uit het adresboek voor incasso’s. In de eerste kolom ziet 
u de kolommen die u in het invoerbestand voor RIB Pro aantreft. In de derde kolom ziet u waar u deze 
gegevens vindt in het exportbestand uit RCM. Niet alle gegevens komen voor in dat bestand. Sommige 
gegevens dient u handmatig toe te voegen. 

 

 

 

Kolom in RIB Pro Verplicht in RIB Pro? Kolom in RCM 

Kenmerk machtiging Ja Niet beschikbaar, handmatig toevoegen 

Naam betaler Ja  Name 1 

Verkorte naam Nee Display name 

Rekeningnummer Ja IBAN 

Rekeninggroep Ja (bij gebruik in RIB 

Pro) 

Niet beschikbaar, handmatig toevoegen (indien van toepassing) 

Bedrag Ja Niet beschikbaar, handmatig toevoegen (indien van toepassing) 

Valuta Ja Niet beschikbaar, altijd EUR 

Categorie Nee Niet beschikbaar, handmatig toevoegen (indien van toepassing) 

Landcode betaler Ja Country (2) 

Omschrijving 1 Nee Remittance information 1 

Omschrijving 2 Nee Remittance information 2 

Omschrijving 3 Nee Remittance information 3 

Type machtiging Ja Niet beschikbaar, handmatig toevoegen (RCUR) 

Ondertekend op Ja Niet beschikbaar, handmatig toevoegen (indien van toepassing) 
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