26.10.2018

Kom godt i gang med
’NemID nøgleapp erhverv
til bank’
Emne
Denne vejledning beskriver, hvordan du henter og installerer NemID’s nøgleapp erhverv til bank, og hvordan du
kommer i gang med at bruge app’en.
Nøgleapp’en er et supplement til det eksisterende nøglekort, og kan anvendes alle de steder, hvor du bruger
NemID erhverv til bank. Vi anbefaler, at du gemmer dit nøglekort, da du måske skal bruge det senere.
App’en kan kun anvendes med 1 nøglekort, så har du flere NemID erhverv til bank, skal du vælge, hvilket af
nøglekortene der skal anvendes i app’en.
Du kan også købe en nøgleviser hos Nets. Dette kan du læse mere om i vejledningen ’Bestil nøgleviser’.
Du henter app’en i App Store eller Google Play.

Vejledning
Find app’en
Du henter app’en i Google Play

eller App Store

Søg på f.eks. ’nemid’.
Vær opmærksom på, at der findes flere apps fra NemID.
2 af disse er nøgleapps - en app til dit private NemID og en til erhvervs-netbanker.
Vælg den der hedder ’NemID nøgleapp erhv. til bank’.
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Hent app’en

Nu skal du hente app’en.
Det kan se således ud:

Start app’en

Når app’en er hentet kan du starte den.

Tryk på ’START’
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1. pålogning

Første gang du logger på app’en, skal du anvende dine NemID oplysninger, det vil sige
Bruger-ID og kodeord:

Indtast dit Bruger-ID
Indtast din adgangskode
Tryk ’Næste’

Accept af vilkår

Du skal nu acceptere vilkårene for NemID nøgleapp’en. Læs venligst alle vilkårene, sæt
flueben i ’Jeg accepterer ovenstående vilkår’ og tryk ’Næste’.

Sæt flueben
Tryk ’Næste’
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Du bliver nu bedt om at indtaste en nøgle fra dit nøglekort.
Indtast nøglen og tryk på ’Aktiver ny nøgleapp’:

Indtast nøgle

Tryk ’Aktiver ny
nøgleapp’

Vent 1 time

Der skal nu gå 1 time, inden du kan fortsætte aktiveringen af nøgleapp’en.
Du kan med fordel ’slå meddelelser til’, således at du bliver informeret, når app’en er
klar til endelig aktivering.
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Hvis du trykker ’Slå meddelelser til’, skal du nu bekræfte, at du gerne vil tillade
nøgleapp’en, at sende dig meddelelser på telefonen. Tryk ’Tillad’.

Bekræft, at du vil
tillade meddelelser
fra app’en.

Når der er gået en time fra første pålogning i app’en, får du besked om, at ventetiden er
ovre. Tryk ’Næste’ for at fortsætte aktiveringen.
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2. pålogning

Du skal igen indtaste dit Bruger-id og din adgangskode:

Indtast dit Bruger-id
Indtast din adgangskode
Tryk ’Næste’

Du bliver igen bedt om at indtaste en nøgle fra dit nøglekort.
Indtast nøglen og tryk ’Aktiver ny nøgleapp’.

Indtast nøgle

Tryk ’Aktiver ny
nøgleapp’
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Du skal nu vælge en 4-cifret kode, som du skal bruge, når du vil åbne nøgleapp’en.
Derefter skal du gentage den 4 cifrede kode.

Vælg 4 cifret kode
og gentag denne



Fingeraftryk eller

Du får nu mulighed for at tilvælge brug af Touch ID eller Face ID, til at aktivere

Face ID

nøgleapp’en.

Tryk på ’Brug
fingeraftryk’ og
anvender derefter
dit Touch ID eller
Face ID
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Information om

Du får nu lidt information om, hvordan nøgleappen fungerer. Tryk ’Næste trin’ når du

brug af app’en

har læst informationen.

Tryk ’Næste trin’

Tryk ’Næste trin’

8 af 11

26.10.2018

Du er nu klar til anvende nøgleapp’en.
Tryk OK for at fortsætte.

Når du herefter logger ind på Jyske Netbank Erhverv, vil proceduren være ændret en lille
smule. Du indtaster stadig dit bruger ID og dit kodeord.

Indtast dit
bruger-id og din
adgangskode som
normalt
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Send en

I stedet for at blive bedt om en nøgle fra dit nøglekort, får du mulighed for at godkende

anmodning til

pålogningen via din nøgleapp. Det gør du ved at klikke ’Send’ (eller trykke Enter). Derved

nøgleapp’en

sendes en anmodning til din nøgleapp.

Klik ’Send’

Aktiver

På din telefon får du en meddelelse om, at der er sendt en anmodning til din nøgleapp.

nøgleapp’en

Aktiver nu din nøgleapp. Har du ikke tilladt notifikationer, kan du blot åbne nøgleapp’en.
Du får nu oplyst, hvad godkendelsen virker til – her er det til pålogning på Jyske Netbank
Erhverv.
Du godkender ved at holde fingeren på pilen, og trække til højre.

Godkend
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På din telefon bekræftes din godkendelse

På computeren, eller hvor du nu logger ind på Jyske Netbank Erhverv, vil netbanken
åbne, og du er klar til at anvende Jyske Netbank Erhverv.

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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