Filoverførsler – Light eller Classic

Vælg mellem to løsninger, når du overfører filer i Business Online: Classic og Light.
Din browser

Classic kan bruges i alle browsere der understøtter plug-ins. Google Chrome og Firefox
understøtter ikke plug-ins.
Light understøttes af alle browsere, undtagen de ældre versioner af Internet Explorer. Light
understøttes af Internet Explorer version 10 og fremefter.
Hvis du bruger Google Chrome, skal du vælge Light.
Hvis du bruger Internet Explorer 8 eller 9, skal du vælge Classic.

Download af flere filer
samtidigt

Med Classic kan du hente flere filer samtidig.
Med Light kan du kun hente én fil ad gangen.

Placering af downloads

Med Classic kan du definere, i hvilken mappe du vil have dine filer gemt efter filtype.
Med Light gemmes filerne i mappen Overførsler på din computer. I nogle browsere kan du
konfigurere en anden mappe til overførsler, eller du kan bede om at få vist en Gem somdialogboks ved hver overførsel.

Indstillinger for Filer
til banken

Både Classic og Light giver mulighed for at definere og bruge indstillinger som f.eks.
samledebitering, når du sender filer.
I Classic henviser indstillingerne til en specifik mappe på computeren.
I Light anvendes indstillingerne på den gruppe filer, du udvælger, når du sender til banken.

Sende filer til banken

Classics filregistreringer viser filer i en mappe på computeren og giver dig kun mulighed for at
sende filer fra den mappe.
De indstillinger, der er defineret i filregistreringen, tilføje alle filer der sendes fra mappen.
Med Light kan du vælge filer fra flere mapper ved at benytte browserens ’Vælg fil’-dialogboks.
Eller ved at trække filerne ind i browservinduet.
Registreringen bruger indstillingerne fra filregistreringen på alle filer, du sender, uanset hvilken
mappe de ligger i på computeren.

Installation

For at bruge Classic skal du installere Danske Bank Fil Plug-in.
Du skal ikke installere noget for at bruge Light.

Ændre filoverførselsløsning
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Under Administration skal du klikke på Vælg filoverførselsløsning for at se eller ændre
løsningen.
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Den valgte filoverførselsløsning bliver markeret. Vælg den ønskede løsning, og klik på Gem.

Bemærk, at løsningen, du vælger, vil blive anvendt i alle browsere.
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