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Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. 
adviseringer og images. 

 
Kontobevægelser kan åbnes via venstremenuen ”Konti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan også vælge Kontobevægelser for en specifik konto i Kontooversigten. 
Klik på funktionspilen til venstre for den valgte konto, og vælg herefter menupunktet 
Kontobevægelser, eller klik på det understregede kontonavn for den enkelte konto. 
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Nu får du vist en oversigt over de seneste bevægelser på kontoen.  

Hvis du ønsker at få vist bevægelser for en anden periode, kan du i Periode vælge en 
anden fast periode, en kontoudskriftsdato/-nummer eller et frit datointerval. 
 

Vilkår m.m. Klik på linket Vilkår m.m. for at gå til funktionerne ’Vilkår’, ’Gebyroversigt’, 
Rentesatsforløb’ og ’Saldoforløb’. 
 

Yderligere søgekriterier Klik på Yderligere søgekriterier, hvis du for eksempel vil søge efter posteringer på et 
specifikt beløb, kortnummer (vises kun på konti tilknyttet et kreditkort), posteringstekst 
eller modpartens navn eller kontonummer (det vil sige afsender ved indbetalinger og 
modtager ved udbetalinger). 

Antal posteringer pr. side I rullelisten Antal posteringer pr. side vælger du, hvor mange posteringer du vil have pr. 
skærmside. Af hensyn til svartiden bør du dog også tage hensyn til hastigheden på din 
opkoblingsforbindelse. 

 
Funktionsmenuen Ved at klikke på funktionspilen til venstre for en af de viste posteringer får du en liste over 

de funktioner, du kan vælge. 
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Posteringsdetaljer Hvis du eksempelvis vil have vist yderligere oplysninger om posteringen, skal du vælge 
Vis   posteringsdetaljer i funktionsmenuen. 

Du har også mulighed for at få vist meddelelserne i oversigten ved at markere 
afkrydsningsfeltet Vis meddelelse for hver postering og trykke på Søg. 
Herefter vises meddelelserne under hver postering. 

 
 

Ikoner I oversigten kan følgende ikoner forekomme: 
 
Advisering/meddelelse fra afsender 

 
 
Image 

 
 

Samlepostering 
 
 

Klik på et ikon for at få vist en advisering/meddelelse fra afsenderen, et image eller en 
samlepostering. 
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Du kan for eksempel klikke på image-ikonet for at få vist det tilknyttede image. 

Udskriv Du har tre muligheder for udskrivning i Kontobevægelser: 
• listens indhold – klik på Printversion 
• udvalgte/alle posteringsdetaljer (en postering pr. side – dog maksimum 200 

posteringer pr. gang) – marker de ønskede posteringer – enten enkeltvis eller ved 
hjælp af afkrydningsfeltet i overskriftslinjen (’Vælg alle’) og klik på knappen Udskriv 
valgte posteringer under listen. 

• Vælg Udskriv posteringsdetaljer funktionsmenuen (enkeltvis). 

Til regneark Ønsker du at overføre oplysningerne til et regneark, skal du klikke på linket Til regneark. 
Bemærk: Det er alle tilgængelige kolonner, der overføres til regnearket. 

 Ønsker du for eksempel at ændre standardkontoen eller -perioden i Kontobevægelser, skal 
du klikke på linket Indstillinger, 

 
Indstillinger Indstillinger for Kontobevægelser giver dig mulighed for at oprette den oversigt, der 

passer bedst til dine behov. 
 



 

Kontobevægelser 

 5 

  Siden indeholder næsten de samme søgekriterier som Kontobevægelser. 

Konto I rullelisten Konto vælger du den konto, der skal vises hver gang, du vælger 
Kontobevægelser fra topmenuen. 

 
Periode I rullelisten Periode vælger du den periode, der skal vises hver gang, du vælger 

Kontobevægelser. 
Den valgte periode vil herefter blive vist for alle konti. 
 

Kolonner  Her har du mulighed for at vælge de kolonner, Kontobevægelser skal indeholde. 
I boksen Valgte kolonner kan du se de kolonner, der vises på Kontobevægelser. 
 
Vælg en kolonne fra boksen Tilgængelige kolonner ved at markere teksten og tryk på 
knappen Tilføj =>. 
Fjern en kolonne ved at markere den i boksen Valgte kolonner og tryk på <= Fjern. 
Tryk på knappen Standard, hvis du vil have vist de kolonner, der er valgt som standard i 
Business Online. 
 
Du kan vælge imellem følgende kolonner: 
 
Bogført dato 
Viser posteringens bogføringsdato. 
 
Rentedato 
Viser posteringens rentedato. 
 
Tekst 
Viser posteringsteksten. 
 
Antal 
Viser antallet af posteringer i en samlepostering. 
(Er der ingen konti, der er tilmeldt samlepostering, er det ikke nødvendigt at vælge denne 
kolonne.) 
 
Ikon 
Viser et ikon for, om posteringen er tilknyttet en meddelelse, et image eller 
samleposteringsdetaljer 
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Beløb 
Viser posteringens beløb 
 
Saldo 
Viser kontoens saldo, efter posteringen er gennemført. 
Saldo dækker over Bogført saldo eller Rentesaldo, afhængig af hvad der er valgt under 
Perioden dækker på Kontobevægelser: 
- Er der valgt Bogført dato, vises Saldo som Bogført saldo. 
- Er der valgt Rentedato, vises Saldo som Rentesaldo. 

 
Status 
Viser posteringens status. 
 
Bankens arkivreference 
Viser arkivreferencen hos den bank, der har dannet posteringen. 

  
Vis postering i Her vælger du den rækkefølge, posteringerne skal vises i. 

Datoordenen afhænger af, hvad der er valgt under Perioden dækker på Kontobevægelser: 
- Er der valgt Bogført dato, sorteres posteringerne efter den bogførte dato. 
- Er der valgt Rentedato, sorteres posteringerne efter rentedatoen. 
 

Gem indstillinger Når du har markeret de ønskede valg, klikker du på Gem indstillinger.  
Fremover vises oversigten, som du har valgt den. 

 
Standardindstilling Ønsker du at gå tilbage til bankens standardopsætning, trykker du blot på Gendan 

standardindstilling. 
Bemærk, at knappen kun vises, når du har oprettet din egen opsætning. 
 

Sidehjælp Du kan få yderligere hjælp til at udfylde de enkelte felter på siden. Klik på 
spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne af skærmbilledet for at få sidehjælpen frem, og 
vælg det emne, du vil vide mere om. 

 
 
 
 
 
 
 Relaterede emner: 

 
• Kontooversigt  
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