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Omgruppere konti
Emne
Du har tidligere grupperet dine konti, men ønsker nu en anden gruppering.

Løsning
Du kan omgruppere dine konti ved en engangsopsætning i Jyske Netbank Erhverv.

Vejledning
Gruppér konti

I ’Konto- og depotoverblik’ vælger du

Ny

Nederst til højre vælger du

.

.

gruppeform
Herefter bekræfter du, at din eksisterende gruppering slettes:
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Indstillinger

Du skal nu vælge, hvorledes grupperingen skal foregå:

Vælger du ’Gruppér konti/depoter pr. kontoejer’ kan du f.eks. få opdelt kontiene efter CVRnummer.
Vælger du ’Ingen gruppering’ nulstilles de valgte grupperinger, og alle konti vil stå samlet i
’Konto- og depotoverblikket’.
Hvis du selv vil vælge grupperne, skal du markere ’Gruppér pr. konto/depot’
Du kommer videre med grupperingen, når du klikker på

Opret grupper

.

Først skal du oprette de grupper du vil have sorteret dine konti i.
Angiv et navn i feltet ’Navngiv gruppe’ og klik på ’Tilføj’.

Navngiv
gruppe

Gentag dette, indtil du har det ønskede antal grupper.
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Prioriter

Til højre i gruppeoversigten kan du prioritere, eller slette dine grupper:

grupper

Den gruppe der står øverst anvendes som din primære gruppe.
Denne gruppe vil være åben, når du logger på Jyske Netbank Erhverv.
Afslut oprettelsen af grupper ved at klikke på

Tilknyt konti

.

Nu skal du tilknytte konti og evt. depoter til de forskellige grupper.
I det første felt vælger du den gruppe du nu vil føje konti og evt. depoter til.

Vælg gruppe
Herefter vælger du en konto du vil have tilføjet til denne gruppe og klikker på ’Tilføj’.
Vælg konto

Gentag, indtil du har de ønskede konti med i denne gruppe.
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Flere grupper

Når du har valgt de relevante konti og depoter til denne gruppe, vælger du den næste gruppe
i det øverste felt, og gentager proceduren med at tilføje de konti og depoter du vil have i
denne gruppe.
Du kan gå tilbage til de forskellige grupper og tilføje og fjerne konti og depoter.

Fjern konto

Du fjerner en konto ved at klikke på

til højre.

Til højre kan du også prioritere kontiene.
Den øverste anvendes som primær konto.
Konti der ikke er tilknyttet en gruppe, vil fremgå af en separat gruppe med navnet ’Øvrige
konti’.
Du afslutter tilknytningen af konti ved at klikke på

I sidste billede ruller du ned i bunden og klikker

Hvis du er tilfreds med din gruppering, klikker du

.

.

i bunden af billedet.
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Nu skal du klikke på ’Tilbage til Konto/Depotoverblik’:

Du ser nu dit nye Konto- og depotoverblik, hvor din primære gruppe er foldet ud.

De konti og depoter, der befinder sig i åbne grupper i Konto- og depotoverblikket, er de
konti du kan bruge i resten af Netbanken, både i Kontobevægelser og når du skal lave
betalinger og handle værdipapirer.
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Du kan godt have flere grupper åbne på én gang.

I bunden vises totaler for de grupper der er åbne.
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Ændringer

Har du ændringer til din gruppering, eller vil du vende tilbage til udgangspunktet, klikker du
på ’Gruppér konti’ øverst til venstre i Konto- og depotoverblikket

Du kan nu rette

i dine grupper, slette

en gruppe, tilføje en gruppe via knappen ’Opret

ny gruppe’ eller vælge ’Ny gruppeform’.

Hvis du vælger ’Ny gruppeform’ skal du bekræfte, at du er opmærksom på, at din nuværende
gruppering slettes.

Klik ’OK’ hvis du er enig.
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Du kan nu vælge den nye grupperingsmetode.
’Ingen gruppering’ lister dine konti op i én gruppe.

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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