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4. Menyene i Nettbank Bedrift

4. MENYENE
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Kapittel 4.2 viser en tabell med forklaring for de ulike funksjonene i 
hovedmenyen med respektive undermenyer.

 4.1 Menyer
Nettbank Bedrift er delt inn i ulike hovedmenyer med tilhørende undermenyer. 
Undermenyene kommer først frem når en hovedmeny blir valgt.
Skjermbildet under viser de ulike hovedmenyene. 
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 4.2 Oversikt over hoved- og undermenyer

Hovedmenyvalg Beskrivelse Undermenyvalg

Kontoinfo Viser informasjon om bedriftens 
kontoer. Oversikten viser de 
kontoer du har adgang til i henhold 
til bedriftens avtale med banken 
samt rettigheter du er gitt i 
sikkerhetssystemet av administrator i 
din bedrift.

• Oversikt kontoer
• Kontostruktur
• Bankavstemming
• Likviditetsoversikt
• Kundeengasjement
• Saldohistorikk
• Søk i transaksjoner

Innbetalinger Her kan du søke frem innbetalinger 
til dine kontoer som ligger i Nettbank 
Bedrift inntil 3 måneder tilbake i tid

• Innbetalinger

Betalinger Her registrerer du betalinger, ser 
registrerte betalinger, forfallsregister, 
utførte betalinger og ikke utførte 
betalinger

• Betal fl ere
• Innland
• Utland
• Lønnslister
• Registrerte betalinger
• Forfallsregister
• Utførte betalinger
• Ikke utførte betalinger
• Fast oppdrag

Her er en oversikt over funksjone i hoved- og undermenyene. 

Filoverføring Her sendes fi ler inn til Nettbank 
Bedrift fra regnskapssystem/
lønnssystem, og hentes fi ler fra 
Nettbank Bedrift til regnskaps- og 
avstemmingssystemet. 
I tillegg er det et fi larkiv hvor du kan 
søke etter fi ler og hente fi ler hvis du 
mangler noe.

• Send fi ler
• Hent fi ler
• Filarkiv

Post og info Løsningen gir brukeren oversikt over 
kontoutskrifter, bilag og så videre., 
som distribueres gjennom Nettbank 
Bedrift. I tillegg får du informasjon 
om valutakurser, eventuelle 
meldinger fra bank, som for eksempel 
driftsmeldinger og faktura.

• Innboks
• Søk i arkiv
• Valutakurser
• Meldinger fra banken
• Fakturaliste

Administrasjon Her administreres løsningen av 
administrator/bruker

• Leverandører innland
• Leverandører utland
• Oppsett fi loverføring
• Hendelseslogg
• Brukere
• Kontonavn
• Personalisering

Hjelp Online hjelpefunksjon for Nettbank 
Bedrift

Logg ut Logger ut av tjenesten


