Indlæs betalingsfil i Netbanken
Ved at udlæse kreditorbetalinger fra økonomisystem, og efterfølgende indlæse dem til
godkendelse og betaling i Netbanken, vil dobbeltindtastning kunne undgås.
Spar Nord kan indlæse betalingsfiler i følgende formater:
•
•
•
•
•
•
•
•

DBT Danske Bank Business Online
DBT Danske Bank Teleservice ver. 3.20
ERH Bankens Erhvervsformat (Spar Nord’s standardformat)
OS PBS Overførselsservice Alene kontooverførsler, ingen pensionsoverførsel m.m.
OS PBS Overførselsservice med linjeskift (CR/LF)
PTG ErhvervsGiro-Udbetaling version 11.05.99
SDC Kasel format
UNI UNITEL format version december 2001

ERH Bankens Erhvervsformat, er standardformat for Spar Nord (BEC), og bør anvendes såfremt
dette er muligt. Evt. kan SDC Kasel format (SDC) anvendes. Beskrivelse af ERH-format finder du →
her, og af KaSel-format → her.
Når betalingsfilen er dannet i økonomisystemet og gemt på din computer, indlæses filen i Spar
Nords Netbank. Vær opmærksom på at indlæsning kun er mulig med en Netbank Erhverv.

SÅDAN GØR DU:
I Netbankens venstre side under Betalinger, vælges ”Indlæs betalingsfil”, hvorefter følgende
skærmbillede kommer frem

Mht. Gruppenavn kan du give din ”betalingspakke” et navn. Dette er kun relevant hvis i er flere
brugere der arbejder i Netbanken samme tid.
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Du kan vælge om beløbet hæves i et samlet beløb på din konto. Dette kræver dog, at alle
betalinger er med samme betalingsdag.
For ikke at eventuelle betalinger fejler, vil netbanken selv ændre betalingsdagen til næste
bankdag, såfremt den indlæste betalingsdag, ikke er en bankdag.
Vælg nu et Filformat. Som udgangspunkt foreslås Spar Nords egen ”ERH Bankens Erhvervsformat”.
Mht. tegnsæt kan vælges en anden type, såfremt ”æøå” driller lidt.
Du kan foretage yderligere tilvalg ved at klikke på

Normalt indeholde din betalingsfil det kontonummer beløbet skal hæves på. Hvis du ønsker at
ændre dette, kan du vælge en anden konto. Funktionen kan fx være god at bruge, hvis man vil
teste en fil ved bankskifte til Spar Nord.
Betalingsdag, og evt. tekst til modtager kan ligeledes ændres på alle indlæste betalinger.
Tryk nu på

Klik nu på ”Vælg fil”, og find din betalingsfil. Klik nu

hvorefter betalingerne indlæses.

Efterfølgende går du i din Udbakke hvor betalingerne godkendes.
I forbindelse med indlæsning af betalinger, kan der komme fejlmeddelelser, fx

De typiske fejl, er at kontonummer hvor beløbet hæves på ikke er korrekt indtastet med 14 cifre.
Er der valgt et forkert filformat, vil der også ske en afvisning.
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