Beloppsbegränsning - konto

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet
Registrera, ändra, ta bort
och visa Beloppsbegränsning - Konto

För att registrera, ändra, ta bort och visa beloppsbegränsning på ett konto, välj Konto i
Toppmenyn och sedan ”Översikt beloppsbegränsningar”.
Bara användare med rättigheten ‘Kan registrera beloppsbegränsning – konto’ får registrera,
ändra och ta bort beloppsbegränsningar för konton
Alla användare som har förfrågansrätt och eller dispositionsrätt till ett konto via Business Online
kan se eventuella beloppsbegränsningar för kontot.

Klicka på funktionspilen framför det konto du vill sätta en beloppsbegränsning på.

Ange den nya beloppsgränsen och välj Skapa.

Observera att kontot kan vara kopplat till mer än ett Business Online avtal, och
beloppsbegränsningen på kontot påverkar då alla betalningar gjorda via de Business Online som
har kontot tillkopplat.
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Beloppsbegränsning - konto

Ändringar för
godkännande

I menyn under Konto / Ändringar av beloppsbegränsningar som ska godkännas, kan du se
registreringar som ännu saknar godkännande.

I bilden ‘Ändringar av beloppsbegränsningar för godkännande’ kan du se de konton för vilka
du kan godkänna beloppsbegränsningar.

Typ

Välj ‘Beloppsbegränsning - Konto’ om detta inte är förvalt, beroende på hur du nådde bilden i
Business Online.

Registrerat av

Som standard anges här ‘Alla’.
Vill du se ändringar som en specifik användare gjort, kan du välja användaren i rullisten och
trycka ’Sök’.

För godkännande

Om du vill godkänna en ändring, markera kryssrutan framför kontot.
Om du markerar kryssrutan bredvid rubriken ‘För godkännande’ kan du välja att godkänna alla
konton samtidigt.
Godkänn genom att klicka ‘Godkänn ändringar’ och ange ditt lösenord.

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.
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Beloppsbegränsning - konto

Vägledning med vänstermeny
Registrera, ändra, ta bort
För att registrera, ändra, ta bort och visa beloppsbegränsning på ett konto, välj
och visa Beloppsbegränsning- Beloppsbegränsning under menyn
Konto
Bara användare med rättigheten ‘Kan registrera beloppsbegränsning – konto’ får registrera,
ändra och ta bort beloppsbegränsningar för konton.
Alla användare som har förfrågansrätt och eller dispositionsrätt till ett konto via Business
Online kan se eventuella beloppsbegränsningar för kontot.

Ange den nya beloppsgränsen och välj Spara.

Observera att kontot kan vara kopplat till mer än ett Business Online avtal, och
beloppsbegränsningen på kontot påverkar då alla betalningar gjorda via de Business Online
som har kontot tillkopplat.
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Beloppsbegränsning - konto

Ändringar för
godkännande

I menyn under Konto / Kontoinställningar / Beloppsbegränsningar kan du se
registreringar av Beloppsbegränsningar – konto som ännu saknar godkännande.

I bilden ‘Ändringar för godkännande’ kan du se de konton för vilka du kan godkänna
beloppsbegränsningar.

Typ

Välj ‘Beloppsbegränsning - Konto’ om detta inte är förvalt, beroende på hur du nådde bilden i
Business Online.

1:a godkännande av

Som standard anges här ‘Alla’.
Vill du se ändringar som en specifik användare gjort, kan du välja användaren i rullisten och
trycka ’Sök’.

För godkännande

Om du vill godkänna en ändring, markera kryssrutan framför kontot.
Om du markerar kryssrutan bredvid rubriken ‘För godkännande’ kan du välja att godkänna
alla konton samtidigt.
Godkänn genom att klicka ‘Godkänn ändringar’ och ange ditt lösenord.

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.
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