Indlæs betalingsfil
Funktionen bruges til at overføre betalingsfiler, der er hentet fra dit bogføringssystem. Når du
indlæser betalingerne i netbank via funktionen Indlæs betalingsfil slipper du for at indtaste de
samme oplysninger flere gange.







Vælg Indlæs betalingsfil under menupunktet Ny betaling og skriv et kuvertnavn.
Vælg om det skal være en:
Betalingsfil: Betalingerne trækkes enkeltvis fra kontoen – op til 5.000 betalinger pr.
import.
Massebetalingsfil: Betalinger trækkes fra kontoen i ét beløb – op til 4.000 betalinger pr.
import (se vejledningen ”Indlæs massebetalingsfil”).
Angiv et valgfrit navn på kuverten – fx datoen
Klik på ”Næste”

Vælg filformat og tegnsæt. Vi anbefaler, at du vælger Vesteuropæisk i tegnsæt. Du kan læse
mere om de enkelte felter og filformater under fanen ”Felter og funktioner” under ”Hjælp”. Du
vil typisk skulle anvende formaterne: ERH Bankens Erhvervsformat eller SDC KaSel.
Under ”tilvalg” kan du ændre ”fra kontoen” og/eller betalingsdato på alle betalinger på én
gang. Klik på Næste

Klik på ”Gennemse” og vælg den betalingsfil, der skal overføres, klik ”OK”.

Filen overføres til netbanken
Du får en kvittering med antal indlæste betalinger. Klik på linket Se kuvert for at fortsætte til
godkendelsen af kuverten.

Du kan nu se alle betalinger og evt. foretage rettelser eller slette enkelte betalinger. Du
godkender kuverten og alle betalingerne ved at klikke på ”Godkend kuverten”.

Godkend med din adgangskode og evt. en kode fra nøglekortet.
Når kuverten har status Godkendt er betalingerne godkendt uden fejl.

Ved fejl på betalinger efter godkendelse
Der kan være situationer, hvor betalingen bliver afvist med fejl efter godkendelse, fx hvis
betalingsdatoen er for gammel. I denne situation vil betalingskuverten få status ”Godkendt med
bemærkninger”. Klik på linket for at få en status

Betalingen er nu kopieret til en ny åben kuvert, hvorfra betalingen skal rettes og herefter
godkendes igen.
Fejlårsagen kan ses ved at åbne betalingen via linket. Ret betalingen og godkend igen. Ved forkert
betalingsdato, kan der skiftes til en ny dato på alle betalinger via linket Skift betalingsdato.
Godkend kuverten igen.

