Testfiler
Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet
Generellt

I Business Online är det möjligt att sända in testfiler för LB, Utlands-LB, KI, AG och efaktura, för att på så sätt verifiera att fullmakter fungerar korrekt, samt få bekräftelse från
Bankgirot eller banken att filen och filformatet är korrekt.

Testmarkering

Aktivera testfunktionen via ”Administration”, ”Generella Inställningar” och sedan
”Testfiler” som du hittar i Funktionsmenyn i den övre delen av sidan.

Välj därefter ”Testmarkera filer : Ja” och tryck OK. Du får nu en bekräftelse på att filer
sänds in som testfiler. Observera att aktiveringen av testmarkering endast gäller den
användare som loggat in.
När du sedan sänder in en fil (se vägledningen Filer till banken) får du en påminnelse om
att filer sänds in som testfiler.

För att avaktivera testfunktionen väljer du ”Testmarkera filer: Nej” och trycker OK. Du
får nu en bekräftelse på att filer inte sänds in som testfiler.
Filens namn i Mappöversikten får dessutom tillägget TEST!.

Glöm inte att avaktivera testfunktionen efter genomförd test.

LB och KI

Insända testfiler i filformaten LB och KI ska godkännas på samma sätt som en vanlig fil
(se vägledningarna under Relaterade ämnen nederst). På detta sätt är det möjligt att
verifiera att fullmakter är korrekt upplagda i bankens system.
När mappen godkänts och stängts skickas filen vidare till Bankgirots testsystem.
Bankgirot skickar en testrapport via brev.

Testfiler
Utlands-LB

Alla fakturor och kreditnotor i en testfil i formatet Utlands-LB avvisas direkt av banken.
Detta kan du se genom att alla transaktioner ligger i kolumnen ”Kan inte genomf.”
För att säkerställa att fakturor och kreditnotor är korrekta genomgår EDI-Support alla
testmarkerade Utlands-LB filer. Du kan kontakta EDI-Support på 020-790 347 eller på
EDI-support@danskebank.se. De enskilda fakturorna och kreditnotorna kan du se i bilden
Betalningsorder (Utlands-LB) om du väljer Visa.

Hjälp

För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att fylla
i fälten, klicka på ? i det högra hörnet.

Testfiler
Vägledning med vänstermeny
Generellt

I Business Online är det möjligt att sända in testfiler för LB, Utlands-LB, KI, AG och
e-faktura, för att på så sätt verifiera att fullmakter fungerar korrekt, samt få bekräftelse
från Bankgirot eller banken att filen och filformatet är korrekt.

Testmarkering

Aktivera testfunktionen via ”Administration”, ”Generella Inställningar” och sedan
”Testfiler i menyn till vänster.

Välj därefter ”Testmarkera filer : Ja” och tryck OK. Du får nu en bekräftelse på att filer
sänds in som testfiler. Observera att aktiveringen av testmarkering endast gäller den
användare som loggat in.
För att avaktivera testfunktionen väljer du ”Testmarkera filer: Nej” och trycker OK. Du
får nu en bekräftelse på att filer inte sänds in som testfiler.
När du sedan sänder in en fil (se vägledningen Filer till banken) får du en påminnelse
om att filer sänds in som testfiler.

Testfiler

Filens namn i Mappöversikten får dessutom tillägget TEST!.

Glöm inte att avaktivera testfunktionen efter genomförd test.

LB och KI

Insända testfiler i filformaten LB och KI ska godkännas på samma sätt som en vanlig
fil (se vägledningarna under Relaterade ämnen nederst). På detta sätt är det möjligt att
verifiera att fullmakter är korrekt upplagda i bankens system.
När mappen godkänts och stängts skickas filen vidare till Bankgirots testsystem.
Bankgirot skickar en testrapport via brev.

Utlands-LB

Alla fakturor och kreditnotor i en testfil i formatet Utlands-LB avvisas direkt av
banken. Detta kan du se genom att alla transaktioner ligger i kolumnen ”Kan inte
genomf.”
För att säkerställa att fakturor och kreditnotor är korrekta genomgår EDI-Support alla
testmarkerade Utlands-LB filer. Du kan kontakta EDI-Support på 020-790 347 eller på
EDI-support@danskebank.se. De enskilda fakturorna och kreditnotorna kan du se i
bilden Betalningsorder (Utlands-LB) om du väljer Visa.

Hjälp

För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att
fylla i fälten, klicka på ? i det högra hörnet.

Relaterade ämnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Filer från banken och filbeställning
Filer till banken
Utlands-LB
Filregistreringar
Sända bankgirofil med ensamt godkännande
Sända bankgirofil med godkännande två i
förening
Sända Utlands-LB fil med ensamt
godkännande
Sända Utlands-LB fil med godkännande två i
förening

