Filer fra banken – Classic
Filer fra banken viser en oversigt over filer, der kan hentes fra Danske Bank. For at kunne
se oversigten skal du have oprettet en filbestilling. Klik på Bestil fil fra banken for at
oprette en bestilling.
Filbestillinger viser en oversigt over de filbestillinger, der gælder for aftalen.
Filer fra banken

For at hente en fil fra Danske Bank skal du via Filer i venstremenuen gå til Oversigt over
filer fra banken:

Herefter vises en oversigt over filer, der er klar til at blive hentet. Du skal ændre
søgekriterierne, hvis du for eksempel ønsker at se ældre filer eller ønsker at vælge en
specifik filtype.

Klik på Hent filer for at hente en fil. Du vil blive bedt om at indtaste dit password.
Hvis du ønsker at hente flere filer ad gangen, skal du afkrydse boksene ud for filerne og
klikke på Hent filer.
Filregistrering

Ved Filoverførsel Classic angiver filregistreringerne, hvor District placerer de filer, du
henter fra Danske Bank.
For at ændre filregistreringerne til hentning skal du klikke på Filindstillinger:
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Under Filindstillinger skal du klikke på Filer fra banken:

Du kan nu se, hvor filer fra Danske Bank er placeret.

Alle øvrige filtyper anvendes i forbindelse med andre filer end de specificerede filtyper.
Hvis du ønsker filer af en bestemt filtype placeret et andet sted, skal du vælge den
pågældende filtype fra dropdown-listen:

2

Filer fra banken – Classic

Indtast filtypens placering i feltet Ny placering. I feltet Filnavn kan du angive dit eget
filnavn for de typer filer, som du henter fra Danske Bank. Dermed kan du give filerne
nøjagtig det navn, du ønsker i dit eget bogføringssystem.
Afkryds Unikt filnavn, hvis du ønsker, at filnavnet skal være entydigt. Hvis du vælger
denne mulighed, bliver datoen en del af filnavnet.
Klik OK.
Når du fremover henter denne type filer, vil de blive placeret det nye sted.
Bestil fil fra banken

Gå til Bestil fil fra banken for at bestille en fil fra Danske Bank.
Derefter åbnes siden Bestil fil fra banken:
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I feltet Fil skal dannes angiver du, om du kun ønsker at modtage filen én gang eller med
jævne mellemrum.
Filbestillinger

Hvis du ønsker at se dine filbestillinger, skal du klikke på Filbestillinger, som du får
adgang til via Filer i venstremenuen.

En oversigt over aktive filbestillinger vises:
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Hvis der er bestemte filer, som du ikke længere ønsker at modtage fra Danske Bank, skal
du slette de pågældende filbestillinger via funktionsmenuen.
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