Inbetalningar

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet
Elektronisk
Insättningsuppgift
(ELIN)

Via funktionen Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du länka dig till BGC för att se
företagets alla insättningsuppgifter och avier. Detta gäller inte inbetalningar via Autogiro
eller Inbetalningsservice OCR (undantag om du har tjänsten Bankgiro Inbetalningar).
För att nå Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) går du via ”Betalningar” i Toppmenyn
och under ”Inbetalningar” hittar du ”Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN)”.

Du väljer vilket bankgironummer du vill titta på. De bankgironummer som visas är
bankgironummer anslutna till kontonummer, som du har behörighet att titta på.
Ange dina sökkriterier:
• Bankgironummer
• Datum
• Valuta
• Språk

Du klickar sedan på ”Länk till BGC” och länkas över till ELIN i bankgirosystemet.
I ELIN ser du insättningsuppgifter (summor per betalningstyp) och detaljuppgifter.
Här kan du söka på olika datum, datumintervall och/eller beloppsintervall. Betalningarna
kan sorteras på beloppsordning eller betalningsreferens.
Dessutom finns utskriftsfunktioner, så att du själv kan styra vad som ska skrivas ut via din
egen skrivare.
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Inbetalningar via
Bankgirot

I funktionen ”Inbetalningar via Bankgirot” får du information på skärmen om du har
någon av produkterna Autogiro, Bankgiro Inbetalningar samt Inbetalningsservice OCR.
Detta är ett komplement till de filer du hämtar i ovanstående produkter.
Du når ”Inbetalningar via Bankgirot” via toppmenyn ”Betalningar” och ”Inbetalningar”:

Beroende på vilka inbetalningar du vill titta på väljer du produkt i rullisten vid
Inbetalningstyp.

Markerar du i rutan vid Visa hela meddelandetexten får du presenterat all
detaljinformation som finns för samtliga betalningar i bilden. Väljer du Visa
transaktionsdetaljer via funktionspilen framför betalningen eller om du klickar på
brevikonen vid mottagarens bankgironr, så får du en bild som visar detaljerna för den
aktuella betalningen.
Informationen i avier från blankettinbetalningar visas i Inbetalningar via Bankgirot,
undantag är de inscannade bilderna, som endast visas i ELIN.
I Bankgiro Inbetalningar visas under kolumnen Insättningslöpnr det unika löpnumret på
sumposten, som varje detaljpost hör till. Löpnumret visas också i Transaktionsöversikten
och i detaljposterna i filredovisningen, så att du enkelt ser vilka betalningar som hör ihop.
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Inbetalningar
från utlandet

För att komma till ”Inbetalningar från utlandet” använder du menyn:

Nu ser du en översikt över inbetalningar från utlandet för de fem senaste bankdagarna.

Klicka på transaktionens referensnummer för att se ytterligare upplysningar om
betalningen.

För att skriva ut detaljerna om inbetalningen, klicka på Skriv ut i brevformat.
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Autogiro

I funktionen ”Autogiro” kan du länkas över till BGCs tjänst Autogiro Online om du har
ett eller flera bankgironummer med Autogiro, och använder dig av BGCs nya version av
Autogiro.
På sidan kan du välja bankgironummer ur rullisten och sedan klicka ”Länk till BGC” för
att länkas över till BGCs tjänst.

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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Vägledning med vänstermeny
Elektronisk
Insättningsuppgift
(ELIN)

Via funktionen Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du länka dig till BGC för att
se företagets alla insättningsuppgifter och avier. Detta gäller inte inbetalningar via
Autogiro eller Inbetalningsservice OCR (undantag om du har tjänsten Bankgiro
Inbetalningar).
För att nå Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du använda
genvägen:
eller via menyn ”Betalningar”:

Du väljer vilket bankgironummer du vill titta på. De bankgironummer som visas är
bankgironummer anslutna till kontonummer, som du har behörighet att titta på.
Ange dina sökkriterier:
• Bankgironummer
• Datum
• Valuta
• Språk

Du klickar sedan på ”Länk till BGC” och länkas över till ELIN i bankgirosystemet.
I ELIN ser du insättningsuppgifter (summor per betalningstyp) och detaljuppgifter.
Här kan du söka på olika datum, datumintervall och/eller beloppsintervall.
Betalningarna kan sorteras på beloppsordning eller betalningsreferens.
Dessutom finns utskriftsfunktioner, så att du själv kan styra vad som ska skrivas ut via
din egen skrivare.
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Inbetalningar via
Bankgirot

I funktionen ”Inbetalningar via Bankgirot” får du information på skärmen om du har
någon av produkterna Autogiro, Bankgiro Inbetalningar samt Inbetalningsservice
OCR. Detta är ett komplement till de filer du hämtar i ovanstående produkter.
Du når ”Inbetalningar via Bankgirot” via menyn ”Betalningar”:

Beroende på vilka inbetalningar du vill titta på väljer du produkt i rullisten vid
Inbetalningstyp.

Markerar du i rutan vid Visa hela meddelandetexten får du presenterat all
detaljinformation som finns för samtliga betalningar i bilden. Väljer du Visa
transaktionsdetaljer via funktionsmenyn framför betalningen eller om du klickar på
brevikonen vid mottagarens bankgironr, så får du en bild som visar detaljerna för den
aktuella betalningen.
Informationen i avier från blankettinbetalningar visas i Inbetalningar via Bankgirot,
undantag är de inscannade bilderna, som endast visas i ELIN.
I Bankgiro Inbetalningar visas under kolumnen Insättningslöpnr det unika löpnumret
på sumposten, som varje detaljpost hör till. Löpnumret visas också i Transaktionsöversikten och i detaljposterna i filredovisningen, så att du enkelt ser vilka betalningar
som hör ihop.
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Inbetalningar
från utlandet

För att komma till ”Inbetalningar från utlandet” använder du menyn:

Nu ser du en översikt över inbetalningar från utlandet för de fem senaste bankdagarna.

Klicka på transaktionens referensnummer för att se ytterligare upplysningar om
betalningen.

För att skriva ut detaljerna om inbetalningen, klicka på Skriv ut i brevformat.
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Autogiro

I funktionen ”Autogiro” kan du länkas över till BGCs tjänst Autogiro Online om du har
ett eller flera bankgironummer med Autogiro, och använder dig av BGCs nya version
av Autogiro.
På sidan kan du välja bankgironummer ur rullisten och sedan klicka ”Länk til BGC” för
att länkas över till BGCs tjänst.

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:
•

Transaktionsöversikt
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