Inställningar Konton och Betalningar

Funktionen ”Kontoinställningar” ger dig möjlighet att förändra vissa bilder så att
informationen som visas passar just dina behov. Kontoinställningar finns för närvarande bl a
för Kontoöversikt , Transaktionsöversikt, Saldo- och räntehistorik samt Registrera betalning.

Kontoöversikt

För Kontoöversikt når du ”Inställningar” antingen via bilden,
längst upp till höger:

eller via menyn till vänster.

Sökkriterier

Sidan innehåller samma sökkriterier som kontoöversikten.

Kontogrupp

Som utgångspunkt visas de lokala konton som är anslutna till ditt avtal.
Om du vill se andra konton som standard väljer du en annan kontogrupp.
Du kan också skapa dina egna grupper, t.ex. ”Konton i Region Syd” genom att klicka på
”Registrera ny grupp”.

Saldo

Om du vill se saldo varje gång du väljer kontoöversikten (kan ge längre svarstider) ska du
markera ”Visa saldo”. Därefter väljer du hur du vill ha saldot visat.
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Spara inställningar

När du har gjort dina val klickar du på ”Sparainställningar”.
Nästa gång du väljer Kontoöversikt kommer denna visas enligt de val du gjort.

Ta bort mina inställningar

Om du vill återgå till bankens standardinställning, gå in i ”Kontoinställningar” för
Kontoöversikt och tryck på ”Återgå till standardinställningar”.

Transaktionsöversikt

För Transaktionsöversikten når du ”Inställningar” antingen via bilden, (via
längst upp till höger) eller via menyn till vänster:

Sökkriterier

Sidan innehåller sökkriterier för konto, period och hur transaktioner ska visas.

Konto

I rullisten Konto väljer du det konto som ska visas som standard varje gång du väljer
Transaktionsöversikt från vänster- eller genvägsmenyn.

Period

I rullisten Period väljer du den period som ska visas som standard varje gång du väljer
Transaktionsöversikt. Den valda perioden visas för samtliga konton.

Visa meddelanden för
varje transaktion

Här anger du om du vill att eventuella meddelanden som standard ska visas under varje
transaktion i Transaktionsöversikten.
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Visa samtransaktioner
som enskilda transaktioner

Visa framtida transaktioner

Till- och frånval av
kolumner

Visa transaktioner i
datumordning

Kryssa i rutan om du vill att samtransaktioner (förekommer i Danmark och Norge) ska visas
som enskilda transaktioner.
Ange om du vill att framtida transaktioner ska visas. Här väljer du också om de framtida
transaktionerna ska visas som en totalsumma per dag eller som enstaka transaktioner.

Här väljer du vilka kolumner som du vill ha presenterade i Transaktionsöversikten samt i
vilken ordning de ska presenteras.

Du har möjlighet att få transaktionerna visade i stigande eller fallande datumordning.

Spara inställningar

När du har gjort dina val klickar du på ”Spara inställningar”.
Nästa gång du väljer Transaktionsöversikt kommer denna visas enligt de val du gjort.

Ta bort mina inställningar

Om du vill återgå till bankens standardinställning, gå in i ”Kontoinställningar” för
Transaktionsöversikten och tryck på ”Återgå till standardinställning”.

Saldo- och räntehistorik
För saldo- och räntehistorik når du ”Inställningar” antingen via bilden (via
till höger) eller via menyn till vänster.

längst upp

Sökkriterier

Sidan innehåller sökkriterierna Period samt ”Visa upplupen ränta”.

Period

Som utgångspunkt visas de senaste 7 kalenderdagarna. Du kan här välja om du vill att någon
annan period ska visas som standard.
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Visa ränta som inte
är tillskriven

Om du vill se upplupen ränta varje gång du väljer Saldo- och räntehistorik kryssar du i rutan
och väljer antingen ”Senaste kalenderdag” eller ”Hela perioden”.

Spara inställningar

När du har gjort dina val klickar du på ”Spara inställningar”.
Nästa gång du väljer Saldo- och räntehistorik kommer denna visas enligt de val du gjort.

Ta bort mina inställningar

Om du vill återgå till bankens standardinställning, gå in i ”Kontoinställningar” för Saldo- och
räntehistorik och tryck på ”Återgå till standardinställningar”.

Registrera betalning

För Registrera betalning når du ”Inställningar” antingen via bilden (via
höger) eller via Betalningar i menyn till vänster.

Spara betalningen i mapp

Välj om du vill spara betalningar i en mapp eller om du vill hantera dem som enskilda
betalningar.

längst upp till
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Avsändarens konto

Du kan även ange ett visst konto som alltid ska visas i Avsändarens konto när du öppnar
bilden ”Registrera betalning”, genom att välja konto i rullisten.
Spara ditt val genom att klicka ”Spara inställningar”

Hjälp

Du kan få ytterligare hjälp att fylla i fälten på sidan. Klicka på frågetecknet i översta högra
hörnet av skärmen för att se sidhjälpen och välj därefter det ämne som du vill vet mer om.

Relaterade ämnen:
Transaktionsöversikt
Kontoöversikt
Saldo- och räntehistorik
Registrera betalning
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