Transaktionsöversikt

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet
Generellt

Transaktionsöversikten visar ett kontos transaktioner med tillhörande detaljer, t ex meddelanden.
Du når Transaktionsöversikten via Toppmeny Konton

Du kan också nå Transaktionsöversikten för ett visst konto via Kontoöversikten.
Klicka på funktionspilen till vänster om valt konto och välj därefter Transaktionsöversikt, eller
klicka på det understrukna kontonamnet för aktuellt konto.

Nu ser du en översikt över de senaste transaktionerna på kontot.
Om du vill få visat transaktioner för en annan period, kan du vid Period antingen välja en annan
fast period, ett kontoutdragsnummer eller ett fritt datumintervall.
Detaljer om transaktionen via funktionspilen.
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Antal transaktioner
per sida

Periodiskt saldo och
summeringsfunktion

I rullisten ”Antal transaktioner per sida” väljer du hur många transaktioner du vill ska visas per
skärmsida. Via länken ”Inställningar för sidan” finns möjlighet att registrera hur många
transaktioner som ska visas som standard. Om du vill skriva ut transaktionerna kan du med
fördel välja ”Alla transaktioner”. Med tanke på svarstiden bör du dock ta hänsyn till hastigheten
i din uppkoppling.
Transaktionsöversikten innehåller uppgifter om start- och slutsaldo, samt summering av
debiteringar (summa uttag) och krediteringar (summa insättning) för den valda perioden.

Transaktionsmeddelande

Du har möjlighet att få visat eventuella meddelanden till transaktionerna i översikten
genom att markera kryssrutan ”Visa meddelande” för varje transaktion och klicka på Sök.
Därefter visas meddelandena under respektive transaktion.

Utskrift

Du kan få en formaterad utskrift av den översiktsbild du valt med hjälp av sökkriterierna genom
att antingen välja ”Utskriftsversion” i högra delen av sidan.

Kontoinställningar

”Inställningar för Transaktionsöversikten” ger dig möjlighet att skapa den översikt som bäst
passar dina behov.
Du kan i ”Kontoinställningar” välja bl a personliga inställningar för förvalt konto, period, vilka
kolumner som ska visas etc.

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
Generellt

Transaktionsöversikten visar ett kontos transaktioner med tillhörande detaljer, t ex
meddelanden.
Du når Transaktionsöversikten via
genvägen:

eller vänstermenyn:

Du kan också nå Transaktionsöversikten för ett visst konto via Kontoöversikten.
Klicka på funktionspilen till vänster om valt konto och välj därefter Transaktionsöversikt,
eller klicka på det understrukna kontonamnet för aktuellt konto.

Nu ser du en översikt över de senaste transaktionerna på kontot.
Du får en bra överblick över kontoinformationen, då detaljer om respektive konto finns under
flikarna överst i bilden. De navigationsknappar du kan välja bland är:

Om du vill få visat transaktioner för en annan period, kan du vid Period antingen välja en
annan fast period, ett kontoutdragsnummer eller ett fritt datumintervall.
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Antal transaktioner per sida I rullisten ”Antal transaktioner per sida” väljer du hur många transaktioner du vill ska visas
per skärmsida. I funktionen ”Transaktionsöversikt” under menypunkten ”Kontoinställningar”
finns möjlighet att registrera hur många transaktioner som ska visas som standard. Om du vill
skriva ut transaktionerna kan du med fördel välja ”Alla transaktioner”. Med tanke på
svarstiden bör du dock ta hänsyn till hastigheten i din uppkoppling.

Periodiskt saldo och
summeringsfunktion

Transaktionsöversikten innehåller uppgifter om start- och slutsaldo, samt summering av
debiteringar (summa uttag) och krediteringar (summa insättning) för den valda perioden.

Funktionsmenyn

Genom att klicka på funktionspilen till vänster om en av transaktionerna får du en lista över
vilka funktioner du kan välja därifrån.

Transaktionsdetaljer

Om du vill ha visat ytterligare information om transaktionen, kan du välja ”Visa
transaktionsdetaljer” i funktionsmenyn.
Du har också möjlighet att få visat eventuella meddelanden till transaktionerna i översikten
genom att markera kryssrutan ”Visa meddelande” för varje transaktion och klicka på Sök.
Därefter visas meddelandena under respektive transaktion.

Meny

Genom att föra musen över punkten Meny längst upp i högra hörnet får du upp följande
meny:

•
•
•
•

För att skriva ut transaktionerna i formaterad utskrift, välj Skriv ut.
Om du vill överföra informationen till kalkylprogram, välj Till kalkylprogram.
Om du har modulen Filöverföring kan du välja punkten Skapa filbeställning, där du kan
beställa filer från banken.
För att t ex ändra standardperiod i Transaktionsöversikten, klicka på Ändra inställningar.
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Utskrift

Du kan få en formaterad utskrift av den översiktsbild du valt med hjälp av sökkriterierna
genom att antingen välja Skriv ut under Meny i högra hörnet eller genom att klicka på
under eller över listan.

Kontoinställningar

”Inställningar för Transaktionsöversikten” ger dig möjlighet att skapa den översikt som bäst
passar dina behov.
Du kan i ”Kontoinställningar” välja bl a personliga inställningar för förvalt konto, period,
vilka kolumner som ska visas etc. För mer information, se vägledning Mina standardval.

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:
•
•
•
•

Kontoöversikt
Saldo- och räntehistorik
Till kalkylprogram
Kontoinställningar
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