
 

 

Hurtig oprettelse af ensartede, standardiserede betalinger 
Med en ny funktion kan du nøjes med at taste de nødvendigste oplysninger til overførsler eller 

indbetalingskort. Netbank foreslår samtidig en betalingsdato, som er dags dato, når du registrerer 

betalingerne på en bankdag. Ellers foreslås næste, gyldige betalingsdato. 

Indtastningen sker med en betaling pr. linje i et billede, hvor der kan være 20 betalinger ad gangen, inden 

de skal lægges i kuvert, men du kan også vælge at lægge færre betalinger i hver kuvert. Undervejs 

kontrolleres for eventuelle fejl i hver linje, så rettelsen kan ske med det samme. Den fejlbehæftede linje 

kan også slettes helt ved klik på krydset ud for den. 

Funktionen findes under menupunktet ’Ny betaling’ og hedder ’Hurtigoprettelse’: 

 

Hurtigoprettelse er opdelt i overførsler og indbetalingskort: 

 

Overførsler og indbetalingskort kan lægges i samme kuvert, hvis du fx ønsker betalingerne samlet pr. dato. 

Du skal så bare selv vælge navnet på kuverten. 

Overførsler 
Hver linje består af: 

 Beløb 

 Modtagerens konto 

 Tekst til modtager  

 Egen reference 

 Betalingsdato 

 



 

 

 

 

Når teksten til modtager er tastet, bliver den gentaget i feltet ’Egen reference’, hvor du kan vælge at lade 

den blive stående eller overskrive den. Der står et forslag til betalingsdato, og hvis du ønsker en anden 

dato, kan du taste den eller vælge på kalenderen. Betalingerne må gerne have forskellige datoer, selv om 

de lægges i samme kuvert.  

Linjen kan slettes ved klik på krydset, og der tilføjes så en ny linje, så der i alt er 20 til rådighed. Når de er 

lagt i kuvert, får du 20 nye linjer til rådighed. Du kan færdigbehandle kuverten på samme måde som andre 

betalingskuverter. 

Indbetalingskort 
Hver linje består af de felter, der er nødvendige for at registrere indbetalingskort af typen 04, 15 og 71 plus 

et felt til egen reference.  

 



 

 

 

Netbank foreslår en betalingsdato, og hvis du ønsker en anden dato, kan du taste den eller vælge på 

kalenderen. Betalingerne må gerne have forskellige datoer, selv om de lægges i samme kuvert.  

Linjen kan slettes ved klik på krydset, og der tilføjes så en ny linje, så der i alt er 20 til rådighed. Når de er 

lagt i kuvert, får du 20 nye linjer til rådighed. Du skal færdigbehandle kuverten på samme måde som andre 

betalingskuverter. 

  



 

 

Betalingskuverter kan navngives automatisk 
 

Du kan få Netbank til at navngive dine betalingskuverter. Når du lægger betalinger i en ny kuvert, er det 

ikke længere nødvendigt, at du vælger et navn til kuverten. Hvis du lader feltet til kuvertnavn stå blankt, 

dannes der automatisk et navn til kuverten: 

 

 

 

Når du har klikket Næste, vises en kvittering med det tildelte kuvertnavn: 

 

Det automatiske navn består af datoen for oprettelsen plus et løbenummer. Løbenummeret er fælles for 

de brugere, der er oprettet under virksomheden. 

Det er stadig muligt at vælge navn selv, når man ikke ønsker at bruge den automatiske navngivning. 

 

 

 

 


