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Den nye Jyske Netbank Erhverv
– hvad er forskellen?
Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv.
Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv.
Forsiden

Saldooversigten på forsiden med mulighed for opsætning af grupper og modværdi
Mulighed for at hoppe direkte til betalinger fra en konto
Mulighed for at hoppe direkte til godkendelse af betalinger
Se detaljer for Forsiden
Konti / Kontobevægelser

Bedre søgemuligheder
Notaer = Meddelelser
Spring direkte til betaling
Opsætning af oversigten
Al udveksling af posterings- og betalingsdata med Jyske Bank sker i menuen ”Fil ind-/ udlæs”
Oplysning om rentesatser og påløbne renter vises på kontoen
Du kan selv navngive dine konti
Postering af indbetalingskort sker i én totalpost med mulighed for at se de enkelte indbetalinger i menupunktet
”Advisering af Indbetalingskort”
Se detaljer for Kontobevægelser
Betalinger

Når du har oprettet en betaling er den gemt i Jyske Bank. Den skal ikke mere sendes til os fra en Udbakke.
Når du klikker på menupunktet Betaling, går du direkte til billedet, hvor du kan indtaste en kontooverførsel (tidl.
Bank Danmark og Flytning mellem egne konti). Herfra kan du foretage andre valg.
Når betalingen er oprettet, kan du se den i betalingsoversigten. Her ligger også de betalinger, som venter på din
eller andres godkendelse, og udførte betalinger.
Teams er udgået. Til gengæld kan du søge den enkelte brugers betalinger.
Checks sendes altid til beløbsmodtager
Overførsler i fremmed valuta kan kun afregnes til markedskurs. Termins- og aftalekurs kræver at du kontakter
din rådgiver.
Lønbetalinger kan kun ske fra en konto i danske kroner. Lønninger vil betragtes som en leverance. Det er dog
muligt at se de enkelte poster.
Der er mange flere muligheder for at søge på betalinger.
Du kan oprette Betalingsserviceaftale og flergangsbetaling sammen med oprettelsen af en betaling
Se dataljer for Betalinger
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Dataudveksling med økonomisystem og/eller lønsystem

Al udveksling af data er samlet i fanen ”Fil Ind- / udlæs”
Det er ikke længere muligt at vælge udtræk ”Siden sidst”. Til gengæld kan du sætte systemet op til automatisk
at udtrække data med intervaller, du bestemmer. Udtrækket bliver liggende, indtil du har udlæst det.
Har du flere FI-kort arter bogføres de på samme konto
Indlæste betalinger bliver til en leverance og vises ikke umiddelbart som enkeltbetalinger i betalingsoversigten.
Se detaljer om Fil ind-/ udlæs
Dokumentarkiv hedder nu Netboks og indeholder flere forskellige typer dokumenter end før. De forskellige
dokumenter er på forhånd mærket med type og vil være at finde i typens mappe, når dokumentet er læst af
den første bruger.

Udskrivning af fuldmagtsblanket til en ny medarbejder er bortfaldet. Du skal nu kontakte din rådgiver for at få
oprettet nye medarbejdere som brugere eller ændre i bestående brugeres fuldmagtsforhold.
Netadgange – Brugeradministration er bortfaldet. Vil du slette eller spærre en anden bruger, skal du kontakte din
rådgiver? Skift af kodeord sker via NemId.nu
Du kan handle værdipapirer m.v. via menuen ”Finans”, hvis dette er tilvalgt. Har du ikke muligheden, men ønsker
at få den, bedes du kontakte din rådgiver.
Tilpasning til egne behov. Du har mange muligheder for at opsætte Jyske Netbank Erhverv til netop dine eller
virksomhedens behov. Se menuen ”Administration”, og kig efter teksten ”Rediger” i de enkelte skærmbilleder.
Du skal vænne dig til nye genvejstaster. De gamle kan du ikke bruge længere. Til gengæld har en genvejstast
samme betydning overalt i Jyske Netbank Erhverv. Du kan se, hvilke genveje, der er adgang til, ved at holde Ctrltasten nede.
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Hjælp til funktionen og opsætningsmuligheder

1.
2.
3.
4.
5.

Her vises dit kundenr. Brugernummeret kan du ikke længere se
Menulinjen er flyttet til toppen – og indeholder andre funktioner
Du kan gå direkte til en oversigt over betalinger eller leverancer, der skal godkendes
Du kan ændre opsætning, så du får dine konti grupperet til dit behov. Se ”Hjælp” på fanebladet ”Administration”
Du kan selv ændre navn på dine konti. Se ”Hjælp” på fanen ”Administration” – ”Basisoplysninger” – ”Navngiv
konti”.
Du hopper til kontobevægelser for den enkelte konto ved at klikke på kontonummeret
6. Du kan få vist saldoens modværdi i valgfri valuta. Klik på ”Rediger” eller se ”Hjælp” til ”Konto- og depotoverblik”
7. Du kan gå direkte til at indtaste en betaling fra pågældende konto ved fra forsiden at vælge ”Overfør/betal” og
derefter betalingstype:
8. NB! For at kunne se kontobevægelser på menuen ”Konti” eller udføre betalinger i menuen ”Betalinger” skal
gruppen være foldet ud.
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Kontobevægelser
Kontobevægelser svarer til forespørgslen ”Kontoposter” i den gamle Jyske Netbank Erhverv
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Hjælp til funktionen og opsætningsmuligheder

1. Kontoen kan vælges fra Forside eller i drop-down boksen. Du kan vælge dine favoritkonti til at stå øverst, og du
kan vælge, hvilken i rækkefølge de tre oplysninger om kontoen, Kontoejer, Kontonummer og Kontonavn, skal stå.
”Navngiv konto” yderligere vejledning.
2. Din kontos IBAN og BIC/SWIFT kode finder du her
3. Valg af periode. Standard perioden kan du selv vælge fra listen. Klik på ”Hjælp” for yderligere vejledning.
4. Du kan søge på posteringstekst og/eller i Egen Bilagsref uden brug af joker-tegn, eller få udvidede søgekriterier.
Klik på ”Hjælp” for yderligere vejledning.
5. Du kan springe direkte til en betaling fra kontoen
6. ”Meddelelser” svarer til den gamle Jyske Netbank Erhvervs ”Nota” og giver dig yderligere oplysninger om
betalinger
7. Kontobevægelserne kommer som standard med nyeste posteringer øverst. Du kan klikke på overskriften ”Dato”
og få sorteret i modsat rækkefølge. Klik på ”Hjælp” for vejledning til at ændre på standardsorteringen.
Vil du se flere detaljer om posteringen, så klik på posteringslinjen
8. Du får mulighed for at sætte din egen bilagsreference på betalinger og posteringer, f.eks. bilagsnummeret i dit
økonomisystem. Dette kan du bruge til søgning og til afstemning. Læs mere om Egen bilagsref og
afstemningsfunktionaliteten i ”Hjælp”. Bilagsreference kan ses af alle brugere.
9. Du kan få vist kommende posteringer, placeringen bestemmer du. Klik på ”Hjælp” for vejledning.
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10. Og du kan herfra stoppe (slette) kommende betalinger.
11. Du kan nu udlæse posteringer direkte til regneark
Du savner sikkert muligheden for at kunne eksportere dine kontoposter og FI-kort indbetalinger. Det finder du
under fanen ”Fil ind-/udlæs”
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Hjælp til funktionen
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Spring til oversigten over betalinger til godkendelse
Spring til oversigten over alle betalinger
Vælg en anden betalingstype
Vælg din beløbsmodtager (=Stamdata i gammel Jyske Netbank Erhverv) enten ved at taste en del af navnet eller
klikke på knappen ”Vælg fra liste”.
Beløbsmodtagere er nu specifikke for betalingstypen.
Vil du oprette en ny betalingsmodtager på baggrund af din betaling, skal du klikke af i ”Gem beløbsmodtager”
nederst i skærmbilledet.
5. Her vises standardkontoen. Du kan vælge en anden konto på knappen ”Vælg fra liste”. Ønsker du at skifte
standardkonto vælg da knappen ”Administration” – ”Brugerindstillinger”
6. Betalingsdetaljer

5 af 9

20.09.2012

7. Vælg ”Flergangsoverførsel” hvis betalingen skal gentages, f.eks. månedlig. For girokort kan du vælge at tilmelde
den til Betalingsservice (PBS) eller ”Elektronisk indbetalingskort” hvis girokortet viser de nødvendige data herfor.
8. Egen bilagsreference kan bruges ved fremsøgning af betalingen eller posteringen på et senere tidspunkt. Det kan
også bruges til afstemning af bankkontoen, hvis man f.eks. bruger bilagsnummeret fra økonomisystemet som
Egen reference.
9. Indenlandske -, udenlandske og Lønmodtagere kan du oprette og redigere her uden at lave en betaling. Dette
svarer til Stamdata-registrene i den gamle Jyske Netbank Erhverv.
10. Betalingsaftaler. Her ser du alle faste betalinger fra Nets (tidl. PBS), dine egne gentagne overførsler samt
elektroniske indbetalingskort.
11. Betalingsservice. Her kan du tilmelde betalinger til Betalingsservice og udskrive betalingsoversigter
12. Vil du bekræfte (godkende) flere betalinger samtidig, sættes flueben her. I modsat fald vil du blive bedt om at
indtaste kode for hver betaling.

Vedr. FI-kort betalinger
Ved Fi-kort betalinger kan du nu oprette betalingstilladelse i Betalingsserivice samtidig med betalingen:
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Betalingsoversigten
Betalingsoversigten erstatter både Arbejdsbakke, Udbakke og Hent – Betalingsposter
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Hjælp til funktionen og opsætningsmuligheder
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Knapper til filtrering af oversigten
Felter til filtreringer (søgning) af bestemte betalinger
Adgang til yderligere filtreringsfelter
Kolonneoverskrift med sorteringsvalgsknap, hvor du kan skifte mellem stigende og faldende sortering
Ekstra felt i Betalingsoversigten. Du kan tilføje ekstra felter ved klik på ”Rediger”
Handlingsknapper til betalingen. Lad musen hvile på knappen og se dens betydning

7. Funktionsvalg til massebehandling af flere, markerede betalinger
8. Totaler pr. konto for viste betalinger
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Søgning (afgrænsning) i betalingsoversigten
Din nye Jyske Netbank Erhverv har stærkt forbedrede muligheder for at søge betalinger. Klik Hjælp for at få
vejledning om nødvendigt.
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Fil ind-/ udlæs
Her finder du alle funktioner for dataudveksling.
Før du kan udveksle data, skal du foretage standardindstillinger. Se guiderne ” Indlæs fil med udbetalinger”, ”
Udtræk af FI - sådan starter du i den nye netbank”, og ” Udlæs Kontoposter” som du finder på forsiden af Jyske
Netbank Erhverv.
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