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Adresboek 

 
 Kan ik zelf een adres aanmaken in het Adresboek van Rabo eTrade? 

Ja. Als klant kun je zelf een adres toevoegen in Rabo eTrade. Kies in het hoofdmenu voor 

de optie "Settings" en vervolgens "Parties". Hier kun je adresgegevens wijzigen of 

toevoegen aan een klant. 

 Kan ik een adres in Rabo eTrade wijzigen? 
Indien je gemachtigd bent om static data aan te passen kun je adressen wijzigen. De 

adressen van jouw begunstigden kan je via "Settings" aanpassen. Klik hiervoor in Rabo 

eTrade op "Settings", ga vervolgens naar "Parties", en klik op de potlood-knop in de regel 

van de begunstigde waarvan je het adres wilt veranderen. 

 Kan ik een bank toevoegen aan mijn adresboek? 

Nee. Alle banken waarmee Rabobank zakendoet zijn automatisch beschikbaar in Rabo 

eTrade. Wanneer je een transactie opslaat wordt de ingevoerde bank automatisch 

opgeslagen in je adresboek. 
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Audit trail 

 
 Kan ik als Supervisor de activiteiten van onze gebruikers in Rabo eTrade 

controleren? 

Ja. Als Supervisor heb je de mogelijkheid om via ‘Audit Trail’ te onderzoeken welke 

activiteiten door wie zijn uitgevoerd in Rabo eTrade. Je/u vindt Audit Trail door via het 

tabblad ‘Settings’ onder het dropdown menu ‘Additional Options’ te kiezen voor ‘Audit 

Trail’. 

 Welke activiteiten kan ik controleren via de Audit Trail functie? 
De Audit Trail functie is beschikbaar voor het opvoeren, wijzigen en/of verwijderen van: 

- Gebruikers(instellingen) 

- Transacties, inclusief het ondertekenen van deze transacties 

- Templates & Partijen, zoals begunstigden 

- Inkomende berichten van de bank 

- Rabo eTrade instellingen zoals: 

- 4-ogen principe 

- Sign-Levels 
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E-mails en notificaties 

 
 Hoe kan ik instellen dat ik notificaties ontvang? 

Persoonlijke voorkeuren omtrent notificatie instellingen worden ingesteld bij My 

Preferences > "Set-Notif". Hier kun je aangeven van welke notificaties je een melding wilt 

ontvangen. 

 Hoe kan ik een bericht naar mijn bank sturen? 

Via de optie "Deal Message" kan je een bericht sturen naar je bank. Je bereikt deze optie 

via het Panorama-scherm. Klik op "Panorama", vervolgens op het tabblad "Inquiry" en 

zoek je transactie. Selecteer vervolgens deze transactie en klik onder "Additional Steps" 

op "Deal Message". 

 Kan ik notificaties voor anderen instellen? 

Ja. Als supervisor kun je notificaties instellen voor anderen. De gebruikers die de melding 

moeten ontvangen neem je op in de e-maillist. 

 Voor welke producten kan ik notificaties instellen? 
Je kunt notificaties instellen voor de producten waarvoor je gemachtigd bent. 

 Waar vind ik berichten van de bank aan mij? 

Nieuwe berichten van de bank aan de klant, verschijnen in het paneel 'Incoming from 

bank'. Dit paneel zie je in het manager dashboard. Ook kun je de berichten bekijken door 

in het hoofdmenu te kiezen voor "Panorama", vervolgens "Dashboard Pane" en te kiezen 

voor de optie "From Bank". 

 Waar vind ik berichten van de bank aan mij? 

Nieuwe berichten van de bank aan de klant, verschijnen in het paneel 'Incoming from 

bank'. Dit paneel zie je in het manager dashboard. Ook kun je de berichten bekijken door 

in het hoofdmenu te kiezen voor "Panorama", vervolgens "Dashboard Pane" en te kiezen 

voor de optie "From Bank". 

 Waar kan ik in Rabo eTrade de nota’s voor de provisie en kosten van mijn Trade 

producten vinden? 

Je vindt de nota onder 'Incoming from bank' in het dashboard. 

Wanneer je onder “Incoming from bank” het bericht ‘Domestic Guarantee-Various’ of 

‘International Guarantee-Various’ aanvinkt en hierna klikt op het paperclipje, opent de 

nota en kun je deze printen of downloaden. Indien gewenst kun je het bericht daarna 

verwijderen met de delete knop onder 'Panorama'. 

 Hoe weet ik dat er in Rabo eTrade nieuwe nota’s voor de provisie en kosten van 

mijn Trade producten staan? 
Zodra er een nieuwe nota beschikbaar is ontvang je daarover het volgende (mail-)bericht 

“Please be advised that new correspondence concerning Domestic Guarantee-Various 
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(or International Guarantee-Various) is now available in Rabo eTrade. Please check your 

Dashboard.” 

 Wat betekent het bericht 'Domestic Guarantee-Various of International Guarantee 

– Various’ onder de tab 'Incoming from bank'? 
Dit bericht bevat een PDF met de nota voor de provisie en kosten van je trade product. 

 Hoe kan ik in Rabo eTrade nota’s voor de provisie en kosten van mijn Trade 

producten verwijderen? 
Indien gewenst kun je het bericht met daarin de nota verwijderen met de delete knop 

onder 'Panorama'. 
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Gebruikersinstellingen 

 
 Hoeveel supervisors kunnen er in Rabo eTrade worden aangeduid? 

Het aantal supervisors in Rabo eTrade is onbeperkt. 

 Kan een supervisor zien met welke pas een gebruiker inlogt ? 
Het is niet mogelijk om het verschil te zien tussen de inlogmethodes. 

 Als een toekomstige gebruiker een OnLineKey pas heeft (RBB) wordt hij dan 

zichtbaar in Rabo eTrade? 

Ja. Als de pas is gekoppeld aan entiteiten met een Trade mantelovereenkomst worden 

de gebruiker weergegeven. Elke unieke pas wordt in Rabo eTrade gezien als een unieke 

gebruiker. 

 Kan ik zelf gebruikers verwijderen uit Rabo eTrade? 

Nee. Het is voor supervisors of andere typen gebruikers niet mogelijk om andere 

gebruikers uit Rabo eTrade te verwijderen. Wel is het mogelijk om de rechten van 

gebruikers te beperken waardoor een gebruiker alleen toegang heeft tot Rabo eTrade 

maar verder geen handelingen kan uitvoeren in Rabo eTrade. 

Neem contact op met je bank indien je een gebruiker toch in zijn geheel wil verwijderen. 

Een bankmedewerker kan op gebruikersniveau toegang tot Rabo eTrade ontzeggen. 

 Kun je 4-ogen principe aanzetten als er maar één supervisor is opgevoerd? 

Nee. Indien het 4-ogen principe gewenst is dienen er ten minste 2 supervisors te zijn 

opgevoerd. Wanneer er slechts 1 supervisor is opgevoerd dan is de knop “Enable Four- 

Eye Control” niet beschikbaar. 

 Kan elke gebruiker parties/beneficiaries opvoeren? 
Ja. In principe kan iedere gebruiker parties/beneficiaries opvoeren. Indien dat niet 

wenselijk is kan een supervisor dat aanpassen en zelf bepalen welke gebruiker hiervoor 

gemachtigd is. De supervisor kan instellingen wijzigen bij "Users" > “Customer per User" 

> "Edit" bij de betreffende customer. Onder het tabblad General Details kun je Static Data 

uitvinken. Als je dit uitvinkt kan deze gebruiker geen aanpassing doorvoeren ten aanzien 

van Banks, Parties en Clause Settings. 

 Kan elke gebruiker clausules opvoeren? 
Ja. In principe kan iedere gebruiker clausules opvoeren. Echter, als dat niet wenselijk is 

kan de supervisor dat aanpassen. Via Users – Customer per User klik op Edit bij de 

betreffende customer. Onder het tabblad General Details kun je Static Data uitvinken. 

Deze gebruiker kan dan geen aanpassing doorvoeren ten aanzien van Banks, Parties en 

Clause Settings. 
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 Kun je als supervisor iedere gebruiker benoemen tot supervisor? 
Ja. Iedere gebruiker kan als Supervisor worden benoemd. Alleen een (bestaande) 

Supervisor kan deze instellingen aanpassen. 

 Kan er een supervisor per customer (entiteit/werkmaatschappij) worden 

toegewezen? 
Supervisors worden door de bank op groepsniveau aangewezen. Het is daarna voor deze 

supervisor altijd mogelijk om extra supervisors toe te wijzen. Deze supervisors kunnen 

dan op individueel entiteitsniveau/ per werkmaatschappij worden aangegeven. 

 Wat is het verschil tussen een supervisor en een super user? 
Transacties die zijn ondertekend door Super Users slaan alle handtekeningniveaus over 

die voor de transactie zijn gedefinieerd. Een supervisor is daarentegen bevoegd om 

inrichtings- en beheer-activiteiten uit te voeren in Rabo eTrade. 

 Hoe kan ik eenvoudig het vier-ogen principe uitschakelen? 

Als je de “Enable Four-Eye Control” check box niet aangevinkt, is het vier-ogen principe 

voor de gehele organisatie uitgeschakeld. Dit overschrijft alle mogelijk aangevinkte 

onderstaande opties. 

 Kan ik zelf gebruikers toevoegen aan Rabo eTrade? 
Ja. Je kunt gebruikers toevoegen via RBB. Wanneer deze gebruiker is geactiveerd, kun je 

de gebruiker ophalen via "Update Users" onder het menu "Settings" en kies vervolgens 

"Users". 

 Wat moet ik doen als ik geen supervisor (meer) heb? 
Om jouw Trade zaken via Rabo eTrade te kunnen afhandelen is het noodzakelijk vooraf 

een Supervisor te bepalen die bij jouw start met Rabo eTrade alle noodzakelijke 

gebruikers en instellingen inricht. Wanneer jullie huidige Supervisor die rol binnenkort 

niet meer vervult, is het van belang dat hij zelf in Rabo eTrade de toekomstige Supervisor 

autoriseert. Als dat onverhoopt niet meer mogelijk is, dien dan middels het Aanvraag- en 

inrichtingsformulier Rabo eTrade een wijzigingsverzoek voor de Supervisor in bij Trade 

Service Desk. 

 Welke documentsoorten worden door Rabo eTrade ondersteund en kan ik 

toevoegen aan een transactie? 
De volgende bestandtypes worden ondersteund door Rabo eTrade: MS Word 

documenten (.doc / .docx), MS Excel documenten (.xls / .xlsx), PDF-bestanden (.pdf), 

foto’s (.jpg / .tiff), en tekst bestanden (.rtf / .txt). 
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 Zijn alle online passen van Rabobank geschikt voor Rabo eTrade? 
Ja. Alle OnlineKey en wereldpassen zijn geschikt voor Rabo eTrade. 

 Is Rabo eTrade voor iedereen met een OnlineKey zichtbaar in Rabo Business 

Banking? 
Ja. Als de OnLineKey van een gebruiker gekoppeld is aan een entiteit met een Trade 

mantelovereenkomst en de gebruiker in het menu “Gebruikersautorisaties” de 

productautorisatie “eTrade Elektronische Trade overeenkomst” heeft gekregen in Rabo 

Business Banking dan is de Rabo eTrade tegel zichtbaar in Rabo Business Banking. 

 Kan ik als klant in Rabo eTrade mijn eigen referentienummer aanpassen? 
Ja. Het referentie nummer kan aangepast worden zolang de transactie nog niet is 

opgeslagen en/of ondertekend en verstuurd is naar de bank. 

 Binnen mijn organisatie hebben we verschillende entiteiten. Hoe kan het zo zijn dat 

ik in Rabo eTrade toch maar 1 entiteit kan terug vinden? 
In Rabo eTrade worden entiteiten van eenzelfde groep niet automatisch gekoppeld aan 

je account. De Supervisor van je organisatie moet de entiteiten van je organisatie 

koppelen aan je account. Pas wanneer dit gedaan is zijn deze entiteiten zichtbaar. 

Wanneer er meerdere entiteiten aan één account gekoppeld zijn, wordt bovendien de 

Group View in het dashboard geactiveerd. Dit is een overzicht waarin alle transacties 

(deals) voor alle entiteiten die gekoppeld zijn aan je account worden weergegeven. 
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LC/ Incasso 

 

 Hoe kan ik voor bijvoorbeeld een aanvraag- of wijziging op een LC of Incasso meer 

dan 5 documenten in Rabo eTrade uploaden? 

Momenteel kun je voor deze producten maximaal 5 documenten per upload aan Rabo 

eTrade toevoegen. Start daarom een nieuwe upload wanneer je meer dan 5 documenten 

aan Rabo eTrade wilt toevoegen. 

 Hoe communiceer ik met Rabobank over mijn LC of Incasso? 

Wanneer je met ons over jouw (aanvraag voor een) LC of Incasso wilt afstemmen dan 

kan dat per mail of telefonisch. De voorcontrole van documenten onder een export L/C 

kan via een Deal Message in eTrade worden aangevraagd. 

 Klopt het dat ik voor Import LC’s geen documenten aan Rabo eTrade kan 

toevoegen? 

In verband met onze sanctiescanning is dat inderdaad niet mogelijk. 
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Lopende/huidige Trade producten 

 
 In Rabo eTrade staat bij mijn binnenlandse bankgarantie dat de begunstigde en/of 

adresgegevens onbekend zijn. Hoe komt dit? 
Dit betreffen langlopende binnenlandse bankgaranties die eerder zijn overgezet naar een 

ander centraal verwerkingssysteem. Deze adresgegevens waren niet bekend. Verzoek is 

om bij een wijziging van de garantie de gegevens van de begunstigde door te geven aan 

Trade Services. 

 Kan ik mijn huidige Trade producten straks ook in Rabo eTrade inzien? 
Na aansluiting op Rabo eTrade kun je al jouw nieuwe en reeds bestaande binnenlandse 

en buitenlandse bankgaranties bekijken of muteren via Rabo eTrade. Alle nieuwe Letters 

of Credit, Collections en Direct Collections die je via Rabo eTrade aanvraagt zijn daarin 

ook te bekijken en te muteren. De reeds eerder aangevraagde Letters of Credit, 

Collections en Direct Collections zijn nog niet beschikbaar in Rabo eTrade. Wil je deze 

lopende producten muteren? Gebruik dan het online aanvraagformulier, voor vragen 

over de status daarvan kun je vervolgens terecht bij de Trade Service Desk. Eind 2021 kun 

je ook deze lopende producten via Rabo eTrade inzien en muteren. 
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Overig 

 
 Wat als ik een nieuwe/ontbrekende functionaliteit op Rabo eTrade signaleer en wil 

voorleggen? 

Als je als klant graag een functionaliteit toegevoegd ziet aan het platform, kun je een 

verzoek indienen bij het e-mailadres: trade.servicedesk@rabobank.com. Het team dat 

deze mailbox beheert, neemt je aanvraag in behandeling. 

mailto:trade.servicedesk@rabobank.com
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Rapport 

 
 Hoe kan ik afgesloten transacties inzien? 

Afgesloten transacties zijn zichtbaar in het dashboard, te bereiken via het onderdeel 

Panorama in het hoofdmenu. De status van de afgesloten transactie wordt aangeduid 

met "closed" of "received". 

 Waar kan ik in de rapportage zien voor welke entiteit het rapport is? 

Als je een rapport hebt gedownload dan zie je boven in de rapportage Customer name 

staan. 

 Hoe kan ik een overzicht zien van alle mijn lopende transacties? 

Je kunt het complete transactieoverzicht bekijken bij de optie "Panorama" in het 

hoofdmenu. Vervolgens kies je "Inquiry". Let op: het kan zijn dat je overzicht uit meerdere 

pagina's bestaat. Het is ook mogelijk om een Excel-bestand te downloaden om een 

compleet overzicht van de transacties te bekijken. 

 Welke informatie kan ik inzien in rapportages? 
Je kunt rapporten generen op basis van gesloten deals (deals die in aanmerking komen 

om te worden verwijderd); openstaande deals (deals die nog steeds kunnen worden 

gebruikt); zowel de open als gesloten deals. De beschikbare criteria hierbij zijn: 

Rapportnaam, Type deal, Valuta, Tegenpartij, Datumbereik, Lokale munteenheid, 

Bestellen op gegevensitem, Subtotalen, Alle klanten en Rapportformaat 

 Hoe maak ik een overzicht van mijn transacties? 
Je kunt een overzicht maken van je transacties via het Panorama screen. Kies in het drop 

down menu van welke transacties je een overzicht wilt creëren. Vervolgens kun je via het 

Excel icoontje een overzicht van de geselecteerde transacties genereren. 

 Kan ik ook mijn eigen rapportage samenstellen? 

Ja. In het hoofdmenu kun je kiezen voor de optie "Reports". Hier kun je de gewenste 

rapportage zelf samenstellen. 

 Waar kan ik mijn rapportages zien? 

Je kunt zelf een rapportage samenstellen via de "Reports" button. De toepassing 

genereert standaardrapporten zoals, openstaande, afgesloten of alle transacties al dan 

niet op klantniveau. 
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Sign-level 

 
 Telt een handtekening uit groep B even zwaar als een handtekening uit groep A? 

Nee. Een handtekening level A heeft normaal gesproken een lagere tekenlimiet dan level 

B. Level B moet een transactie autoriseren als het bedrag de tekenlimiet van level A 

overschrijdt. Het “level A” limiet geldt voor alle gebruikers dus het tekenen door 2 level 

A users is niet mogelijk. 

 Moet ik voor alle bedragen een sign-level definiëren? 
Ja. Standaard zullen de sign-levels worden ingesteld op vooraf bepaalde waarden. Deze 

waarden zijn te allen tijde aan te passen (te verhogen of te verlagen). Let hierbij wel op 

dat alle mogelijke bedragen een sign-level moeten krijgen. Rabo eTrade kan geen 

transacties vrijgeven die boven de maximum “up-to-amount” liggen. Je dient in dit geval 

hier een nieuwe sign-level voor toe te voegen. 

 Stel ik heb het volgende sign-level ingesteld: Group A = 2; Group B = 1. Heb ik dan 

zowel 2 handtekeningen uit groep A nodig als 1 uit groep B? Of is 1 handtekening 

uit groep B in dit geval al voldoende? 
Je hebt alle drie de handtekeningen nodig. Het sign-level geeft aan hoeveel- en welke 

handtekeningen voor een bepaalde opdracht benodigd zijn. 

 Is het mogelijk om verschillende sign-levels in te stellen voor dezelfde transactie en 

‘up to amount’? 

Nee. Het is alleen mogelijk om één sign-level per transactie en ‘up to amount’ in te stellen. 

Wel is het mogelijk om voor een hoger ‘up to amount’ een nieuw sign-level in te stellen. 

 Kan ik de sign-levels altijd aanpassen voor openstaande transacties? 

Nee. Sign-levels kunnen alleen worden aangepast wanneer alle openstaande transacties 

van dat type zijn afgerond. 

 Doet de volgorde van ondertekening ertoe wanneer sign-levels zijn ingesteld? 

Nee. Wanneer het aantal benodigde handtekeningen per groep is behaald wordt de 

transactie vrijgegeven. Per transactie is het irrelevant in welke volgorde (Group A/Group 

B/Group C) de transactie wordt ondertekend. 

 Wie is geautoriseerd om sign-levels aan gebruikers toe te kennen? 

Sign levels kunnen alleen door de supervisor(s) van de organisatie worden toegewezen 

aan andere gebruikers. 

 Gaat het tekenlimiet bij een opdracht alleen uit van het opdrachtbedrag in Euro’s? 

Ja. Als je een opdracht in een vreemde valuta aanmaakt, wordt het bedrag omgerekend 

naar Euro's. Als het omgerekende bedrag in Euro's, boven het bevoegde limiet van de 

gebruiker uitkomt, dan kan de gebruiker de opdracht niet zelfstandig tekenen. 
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Tarieven 

 
 Wat zijn de kosten van de producten in Rabo eTrade 

Voor het gebruik van Rabo eTrade betaal je geen kosten. De kosten per product staan 

beschreven in de tarievenfolder zakelijk betalingsverkeer. 

 Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van Rabo eTrade? 
Nee. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van Rabo eTrade. Je betaalt alleen 

kosten voor de producten die je afneemt.. 

 

 
Template 

 
 Hoe kan ik nieuwe templates aanmaken in Rabo eTrade? 

Wanneer je een transactie aanmaakt, kun je met de knop "Template" onder in je scherm 

de ingevoerde transactie opslaan als template. Voor alle producten doe je dit op dezelfde 

manier. Je kunt een nieuwe transactie initiëren via het menu "Issuance" in het linker- 

menu van Rabo eTrade. 

 Hoe kan ik bestaande templates in Rabo eTrade verwijderen? 
Bestaande templates kun je verwijderen in het Template tabblad. Klik hiervoor op 

"Template" in de balk boven in het scherm, selecteer de bestaande template die je wilt 

verwijderen en klik op "Delete" rechtsboven in uw scherm. 

 Hoe kan ik bestaande templates in Rabo eTrade wijzigen? 
Bestaande templates kun je wijzigen in het Template tabblad. Klik hiervoor op 

"Template" in de balk boven in je scherm, selecteer de bestaande template die je wilt 

wijzigen en klik op "UPDATE" rechtsboven in je scherm. De template zal zich nu openen 

waarna je de wijzigingen kunt doorvoeren. Klik daarna op "Update Template" om de 

aangebrachte wijzigingen op te slaan. Wil je de aangebrachte wijzigingen opslaan onder 

een andere naam, klik dan op "Template" in plaats van "Update Template". 

 Kan ik een template op "private" zetten? 
Nee. Alle gebruikers in de onderneming kunnen alle templates bekijken en gebruiken. 

Gebruikers van een andere onderneming maar onder dezelfde holding (indien van 

toepassing) kunnen deze templates niet inzien. 

 Zijn er ook standaard templates beschikbaar in Rabo eTrade die ik naar wens kan 

aanpassen? 

Ja. Er zijn templates beschikbaar voor de standaard bankgaranties. 
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Toegang tot Rabo eTrade 

 
 Zijn alle Webbrowsers geschikt voor Rabo eTrade? 

Nee. Rabo eTrade is geschikt voor: 

 Google Chrome 

 Microsoft Edge 

 Firefox. 

Safari (Apple) wordt niet volledig ondersteund, het is bijvoorbeeld wel mogelijk Rabo 

eTrade te installeren en transacties te verwerken, maar bepaalde functionaliteiten zoals 

‘Show me how’ werken niet. 

 Ik kan niet meer inloggen. Wat moet ik doen? 
Een inlogprobleem kan verschillende oorzaken hebben. Doorloop onderstaande acties: 

 Controleer of je een goede internetverbinding hebt; 

 Verwijder de Cash + Cookies in je browser; 

 Controleer of je Rabo eTrade gebruikersinstellingen juist ingesteld zijn. 

Als je bovenstaande acties hebt uitgevoerd en je nog steeds niet kunt inloggen, neem dan 

contact op met de Trade Service Desk voor verder onderzoek. 

 Waarom zie ik het Rabo eTrade icoontje niet in Rabo Business Banking? 

Je hebt in dit geval nog geen toegang gekregen tot de Rabo eTrade tegel. De gebruiker 

met een beheerderplus-/eigenaarspas kan in Rabo Business Banking via autorisaties deze 

rechten aan je toekennen. 

 Als ik wel over RIB (PRO) beschik, maar (nog) niet over RBB, kan ik Rabo eTrade dan 

ook aanvragen? 
Ja. Als je toegang hebt tot RIB (PRO), heb je ook automatisch ook toegang tot RBB en kun 

je Rabo eTrade aanvragen. 

 Ik krijg na het inloggen op Rabo eTrade een blanco scherm te zien. Wat moet ik 

doen? 
Jouw gebruikersaccount moet nog geconfigureerd worden door de Supervisor. Neem 

contact op met de Supervisor van je organisatie voor het instellen van de 

gebruikersrechten. Als je toegang hebt tot RIB (PRO), heb je ook automatisch ook toegang 

tot RBB en kun je Rabo eTrade aanvragen. 

 Waarom krijg ik de foutmelding "401 Unauthorized: You are not authorized to 

access the requested resource"? 
De pas waarmee je inlogt is niet bekend bij Rabo eTrade. Neem contact op met je 

Supervisor voor het aanvragen van een nieuwe pas voor Rabo eTrade. 
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 Waarom krijg ik de foutmelding "403 Forbidden"? 
Jouw Rabo eTrade gebruikersaccount is geblokkeerd. Neem via je Supervisor contact op 

met Trade Service Desk voor het deblokkeren van je gebruikersaccount. 
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Transactie 

 
 Kan ik een verstuurde opdracht wijzigen meteen nadat ik deze verzonden heb? 

Ja. Dit is mogelijk zodra de status van de opdracht niet meer op "transmitted" staat. 

 Kan ik mijn opdracht terugtrekken? 

Ja. De transacties die nog in uitvoering zijn aan de klantzijde zijn met een enkele klik te 

verwijderen. Ga via de optie Panaroma in het hoofdmenu naar het Dashboard. De 

transacties met de status "to complete" kunnen nog verwijderd worden. 

 Kan ik een afgewezen transactie gebruiken als basis voor een nieuwe transactie? 

Ja. Naast goedgekeurde transacties worden ook alle afgekeurde transacties weergegeven 

in het “Copy From” scherm. Hierdoor is het ook mogelijk om deze transacties te 

gebruiken als basis voor een nieuwe transactie. 

 Zijn er bepaalde eisen aan het opvoeren van een referentienummer? 

Ja. Per type transactie moet het referentienummer uniek zijn. Ook wanneer een oud 

referentienummer is gewijzigd naar een nieuw referentienummer kan dit oude 

referentienummer niet opnieuw worden gebruikt voor dit type transactie. 

 Waar vind ik de status van mijn transactie? 

Je kunt de status van je transactie bekijken bij de optie "Panorama" in het hoofdmenu. 

Vervolgens kies je "Inquiry" en de kolom "Transaction Status" geeft de status van de 

transactie weer. 

 Moet ik verplicht alle verplichten velden vullen voordat ik een transactie kan 

opslaan? 
Nee. Een transactie kan te allen tijde met de “Save” of “Quick Save” knoppen worden 

opgeslagen. Zodra je een transactie wilt opslaan en ondertekenen moeten de verplichte 

velden wel allemaal zijn ingevuld. 

 Kan ik in een keer alle opdrachten releasen of accorderen? 
Ja. Indien je meerdere opdrachten in een keer wilt ondertekenen of weergeven, selecteer 

je de relevante items en selecteer je de optie ‘Sign List’ in het panoramascherm. 

Wel plaatsen we hier een kanttekening bij. Bij het ondertekenen wordt op de Rabo 

Random Reader slechts één transactie getoond, maar in werkelijkheid worden alle 

geselecteerde opdrachten ondertekend. Rabobank werkt hard om dit op korte termijn 

op te lossen. 

 Hoe verstuur ik een Deal Message? 

Selecteer in het hoofmenu "Panorama" om vervolgens te kiezen voor "Inquiry". Selecteer 

links in de werkbalk "Deal Select" en hierna rechts in de werkbalk "Additional Steps 

dropdown" en selecteer "Deal Message". Het Deal Message-venster wordt nu 

weergegeven. 
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 Kan ik de actuele wisselkoers zien in Rabo eTrade? 

Ja. Rabo eTrade toont koersen in vreemde valuta via een dropdown menu bij de Rabo 

eTrade "Help" button. Door op de knop FX Rates te klikken, worden de FX Rates in een 

apart venster weergegeven. 

 Hoe wordt de herwaardering naar Euro’s berekend? En weergegeven? 

In Rabo eTrade kun je via de schermen Panorama en Deal Reports uitstaande transacties 

in de betreffende valuta zien. Bij vreemde valuta wordt het bedrag omgerekend naar 

Euro’s waarbij de omrekenkoers bepaald wordt door Rabobank. 

 Kan ik mijn klantreferentienummer terug vinden op het transactieoverzicht? 
Nee. Het klantreferentienummer is alleen in Rabo eTrade zichtbaar. 

 Hoe kan ik kenbaar maken dat mijn transactie/contract met spoed in behandeling 

moet worden genomen? 

Indien je een verzoek hebt dat met spoed afgehandeld moet worden, neem dan contract 

op met de Trade Service Desk (TSD). 

 Behandelt Rabobank aanvragen/transacties die via Rabo eTrade worden 

aangeleverd met voorrang? 
Nee. Het aanleveren van aanvragen/mutaties via Rabo eTrade brengt geen voorrang in 

het afhandelingsproces. Door de aanlevering via Rabo eTrade hebt u wel direct inzicht in 

de status ervan en bovendien zorgt Rabo eTrade ervoor dat u uw aanvragen compleet 

aanlevert zodat de afhandeling zelf geen onnodige vertraging oplevert. 

 Hoe kan ik een concept bankgarantie inzien voordat ik op ‘sign’ klik? 

Zodra de volledige garantie is ingevuld en de voorwaarden onder ‘confirmation’ zijn 

geaccepteerd, kun je klikken op de knop 'Preview'. Er wordt dan een PDF met daarin de 

concept tekst gedownload. 

 Kan ik een afgewezen transactie (rejected) verwijderen? 

Ja. Ga naar “Settings” in het hoofdmenu. Vervolgens kies je voor de optie “remove” en 

selecteer je kolom rejected deals.Druk op “search” en de rejected deals verschijnen. 

Selecteer een deal en klik vervolgens op “remove” om de deal te verwijderen. 

 Hoe kan het dat ik in Rabo eTrade onder de help functionaliteit 'Foreign Currency' 

geen valuta soort of koersinformatie zie? 

Bij Foreign Exchange in Rabo eTrade geldt het volgende: 

 Alleen valuta soorten en koersen van uitstaande transacties (deals) worden 

getoond. 

 Als er geen FX-koersen worden getoond dan kan het zijn dat u alleen transacties 

in euro's heeft openstaan. 


