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Indlæs betalingsfil i Jyske
Netbank formatet
Emne
Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet.

Vigtigt!
Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og sammedags overførsler supporteres
ikke i dette format. Vi anbefaler, at du anvender et af de andre betalingsformater. For yderligere information
kontakt da venligst Hotline (se kontaktoplysninger sidst i denne vejledning).

Løsning
Du skal oprette henvisninger til de definitionsfiler, som dit økonomisystem har dannet. Disse definitionsfiler
fortæller Jyske Netbank Erhverv, hvordan din betalingsfil skal tolkes.

Vejledning
Danner dit økonomisystem en betalingsfil i Jyske Netbank Format, skal du oprette nogle
faste indstillinger, for at Jyske Netbank Erhverv kan læse din betalingsfil.
Ud over betalingsfilen skal du også bruge en række definitionsfiler. Disse filer skal
dannes af dit økonomisystem, og vil normalt ligge i samme mappe som din betalingsfil.
Definitionsfilerne kan normalt kendes på filtypen ”.def”.

Ind-og udlæs fil

De faste indstillinger registrerer du under ’Ind- og udlæs fil’.
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Indstillinger

og derefter ”Indstillinger”

Indlæs fil

Her vælger du ’Indlæs fil’.

Du kan nu se de felter du skal anvende første gang.
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Jyske Netbank

Marker feltet ’Jeg benytter Jyske Netbank formatet eller Jyske Bank Totalbetalingsformat’

format

med flueben.

Datoformat

Vælg så det datoformat, der passer med datoerne i din betalingsfil. ”s” står for
skilletegn, og kan altså være punktum, bindestreg eller andet der adskiller tallene i
datoen.
Hvis du åbner filen med f.eks. Notesblok, kan du se datoen et sted i hver linie.
Står der f.eks.

Antal decimaler

skal du i Jyske Netbank Erhverv vælge datoformatet

”Antal decimaler” fortæller systemet om der er 2 eller 4 decimaler i dine beløb i
betalingsfilen.

Definitionsfiler

”Sti og navn på definitionsfiler” skal udfyldes med stien til de enkelte definitionsfiler, for
de betalingstyper, I ønsker mulighed for at anvende i betalingsfilerne.

Fælles format

”Fælles format” anvendes ikke altid. Har du en fil der hedder ”Fælles.def” eller
”Generel.def”, skal du henvise til denne fil, i feltet ”Fælles format” under ”Sti og navn på
definitionsfiler”.
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Fælles-filen beskriver de data der er ens for alle betalingstyper. Indholdet fra fælles-filen
kan derfor være indeholdt i de respektive definitionsfiler til betalingstyperne, og skal i så
fald ikke anvendes.

Betalingstyper

De næste felter er betalingstyper.
De skal være udfyldt med en sti til definitionsfilen for den valgte betalingstype, for at du
kan importere denne type betaling. Du kan altså undlade at indsætte definitionsfiler til
de betalingstyper, som du ikke anvender.
På billedet nederst på side 3, er der kun valgt definitionsfiler til Fælles format, danske
overførsler og Indbetalingskort. Det vil altså ikke være muligt i dette tilfælde, at indlæse
en fil med lønninger eller betalinger til udlandet.

Gem

Afslut ved at klikke på ”Gem indstillinger”

Du kan i toppen af billedet se, at dine indstilling nu er gemt.
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Indlæs

For at indlæse din første betalingsfil, skal du nu vælge ”Indlæs” i menuen.

Vælg fil

Klik på ”Vælg fil” og find din betalingsfil.

Vis indstillinger

Når du har fundet din betalingsfil og angivet stien til denne, skal du klikke på ”Vis
indstillinger”.

Her skal du markere de definitionsfiler der vises.
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Systemet husker dine flueben, så det er kun første gang du skal sætte dem.
Du er nu klar til at klikke på ”Indlæs”, ude til højre for stien til betalingsfilen.

Se indlæste

Når filen er indlæst, kan du tjekke resultatet.

betalinger
Det gør du ved at klikke på knappen

Leverance oversigt

.

Du får nu vist en liste over indlæste filer (også kaldet ’leverancer’) den seneste uge:

Du får her et overblik over, om der er fejlbehæftede eller stoppede betalinger i din fil.
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Til højre for specifikationen af filen, har du nogle forskellige ikoner.
betyder ’Detaljer’. Her kan du få udspecificeret betalingerne, så du kan tjekke og
behandle dem enkeltvis.
betyder ’Log’. Her kan du se, hvornår filen er importeret og hvilke trin der er
sket i valideringen af filen. Anvendes primært ved fejl.
betyder ’Godkend’. På dette ikon kan du godkende alle betalingerne på én gang.
betyder ’Stop leverance’. På dette ikon kan du stoppe alle betalingerne i en
leverance.
Skal du behandle en hel leverance på én gang, gør du det i overbliksbilledet.
Skal du behandle betalingerne forskelligt, skal du først vælge

og så behandle de

enkelte betalinger. Du har her mulighed for at markere flere specifikke betalinger, og
behandle dem ens, f.eks. godkende eller slette dem.

Support

Har du spørgsmål til ovenstående vejledning, er du meget velkommen til at kontakte
Hotline, på tlf. 70 12 00 00 eller på mail hotline@jyskebank.dk.
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