Kom godt i gang med Netbank
Velkommen til din nye netbank.
Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din
netbank bedre at kende.
Ud over denne ”Kom godt i gang vejledning” kan du finde flere vejledninger på vores
hjemmeside www.fynskebank.dk
I denne vejledning kan du læse om følgende:







Første gang du logger ind
Mobilbank
Kontooversigten og posteringer
Indstillinger
Betalinger
Mest for erhvervskunder

Første gang du logger ind
Første gang du logger ind, kan du blive bedt om at godkende en ny netbank aftale, før du får
adgang til Netbank (læs evt. vejledningen Godkend Netbank aftale).
Når du har fået adgang, beder vi dig indtaste dit mobilnummer som en ekstra sikkerhed, når
du overfører betalinger som afviger fra dit normale mønster – det kalder vi SMS-bekræftelse.
Du kan måske her i starten opleve at få lidt flere sms’er end du plejer.

Vælg dit mobilnummer eller indtast et nyt.

Mobilbank
Hvis du har været vant til at benytte vores Mobilbank App til smartphones, skal du hente
app’en Fynske Bank Mobilbank – Bankernes EDB central. Inden du kan bruge den, skal du
tilmeldes Mobilbank via din Netbank på pc’en.
Vælg menupunktet Min Mobilbank

Vælg en 4-cifret kode. Den skal du benytte ved log ind på Mobilbank.
Når du skal gennemføre betalinger i Mobilbank skal du også bruge koden samt en nøgle fra dit
NemID nøglekort. Du kan ikke anvende NemID’s nøgleviser i Mobilbank.

Kontooversigten og posteringer
Hvis du har været vant til at have adgang til andre personers konti, har du stadig den samme
adgang.

Men du får nu en samlet kontooversigt over både dine egne konti og de øvrige konti.
Du kan i Kontohaver vælge kun at få vist konti for en bestemt kunde. Du kan også vælge at
oprette en Kontogruppe med udvalgte konti – også på tværs af kunder.
Hold øje med information fra os i rubrikken Besked

Du får vist dine posteringer ved at klikke på kontoen eller ved at vælge Posteringer i top
menuen.
Du får altid vist de seneste 20 posteriger – du kan vælge at få vist andre posteringer via
Forrige/Næste
I din nye netbank har du desværre ikke længere mulighed for at ændre teksten på din
postering.

Kategori benyttes til Forbrugsoverblik, så du kan få et overblik over, hvad du bruger dine
penge på. Forbrugsoverblik er kun for private kunder og Fynske Bank kan ikke se dine
oplysninger. Vælg fanen Forbrug hvis du ønsker at se hele dit forbrugsoverblik.

Indstillinger
Under fanen Indstillinger har du mulighed for at opsætte nogle personlige indstillinger, som huskes fra gang
til gang.
Under Kaldenavn kan du navngive dine konti. Således kan du også påvirke sorteringsrækkefølgen. Fx ved at
navngive kontiene: A – Lønkonto, B – Opsparing.
Vælger du en frakonto, vil denne konto altid være valgt som frakonto når du opretter betalinger, så du
slipper for at vælge den hver gang.

Under fanen Visning kan du påvirke, hvilke oplysninger du ser på din posteringsoversigt

Betalinger
Ønsker du at oprette en betaling vælger du menupunktet Ny betaling og får automatisk mulighed for at
oprette en overførsel.
Skal du betale et girokort vælger du fanen Nyt indbetalingskort
Skal du overføre penge til udlandet vælger du Udenlandsk overførsel i feltet Vælg overførselstype

Kreditorregisteret hedder nu Standardbetaling
Vi har flyttet dit kreditorregister med fra din egen aftale. Men har du været vant til at bruge
kreditoroplysninger fra andre kunders aftale, kan du ikke længere se dem og du må derfor oprette
oplysningerne igen.
Ønsker du at oprette en betaling ud fra de oplysninger du har gemt - vælger du kreditoren her:

Ønsker du at oprette en ny (uden at oprette en betaling først) eller rette eller slette en standardbetaling.
Kan du gøre det her:

Fremtidige betalinger finder du under Kommende betalinger

Mest for erhvervskunder
Importer betalingsfil:
Det finder du fremover under menupunktet Ny betaling, Indlæs betalingsfil.
Læs evt. mere i vejledningen Indlæs betalingsfil, som du finder på vores hjemmeside.

FI-Kreditorer:
Hvis du er FI-kreditor kan du eksportere dine FI-indbetalinger til en fil via menupunktet Fi-indbetalinger og
vælg herefter Gem Fi-indbetalinger som fil. Læs evt. mere i vejledningen Gem FI-indbetalinger som fil.
Indbetalinger fra før den 23. marts 2015 kan du se på posteringsoversigten. Disse indbetalinger kan du ikke
eksportere til en fil.

Ønsker du på posteringsoversigten at få åbnet alle indbetalinger med advisering kan du gøre det ved at
vælge Udvid søgning

