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LOG PÅ

3

Når du skal logge på 
netbanken bliver du mødt 
af NemID-login-boksen 
samt en boks med 
pengeinstituttets 
underskriftrum og 
kontaktoplysninger. 



IKON/KNAP HVOR HVAD

Knap i øverste højre hjørne Klik på knappen for at logge ud at netbanken

Link i øverste højre hjørne Klik på linket for at gå til den eksisterende netbank

Knap i øverste venstre hjørne Klik på knappen og menuen fremkommer i venstre side af 
skærmen

Knap i øverste højre hjørne Klik på knappen for at åbne netbankens actioncenter

Knap nederste højre hjørne Klik på knappen for at gå til Betal & Overfør

Logo øverst til venstre Klik på logoet for at komme tilbage til forsiden

GENVEJE: KNAPPER
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GENVEJE: PRINT
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Overalt i netbanken kan du 
trykke ctrl +P, når du skal 
printe en side.



DASHBOARD
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Dette er netbankens 
dashboard (forside). 



DASHBOARD: VÆLG AFTALE
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Du vælger, hvilke aftaler 
du vil se på forsiden ved at 
klikke på den viste aftale 
øverst i midten. Nu åbner 
et pop-up-vindue, og du 
kan vælge den/de aftaler, 
du vil se vist.



DASHBOARD: KONTORÆKKEFØLGE
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Ved at klikke på dette ikon: 
kan du sortere visningen 
af dine konti ved at bruge 
piletasterne eller musen 
for at ændre rækkefølgen.

På forsiden vises konti, du 
har markeret som favorit 
med en stjerne. Du 
giver/fjerner stjerne i 
denne menu.



DASHBOARD: KONTOVISNING
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Ved at klikke på dette ikon: 
vil du se dine konti i en 
listevisning. 

Ved at klikke på dette ikon: 
vil du se dine konti i en 
listevisning. 



DASHBOARD: SALGSMODUL

10

Under kontooversigten 
ses et salgsmodul (nederst 
i dette skærmbillede). Her 
kan pengeinstituttet 
placere salgsbudskaber til 
kunden.



DASHBOARD: KONTI I ANDRE NORDISKE BANKER
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På dashboardet ligger et 
modul, som gør det muligt 
for dig hurtigt at tilføje 
konti fra andre nordiske 
banker.



DASHBOARD: SENESTE BEVÆGELSER
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Nederst til venstre på 
forsiden ser du dine 
seneste bevægelser. Du 
kan skifte mellem konti 
øverst ved pileikonet.



DASHBOARD: NYHEDSMODUL
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Nederst til højre på 
forsiden ligger et 
nyhedsmodul. Her kan 
pengeinstituttet lægge 
valgfri tekst og billede ind.



HOVEDMENU
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Øverst til venstre i 
netbanken er et menuikon:

Her får du det fulde 
overblik over funktioner.



KONTOOVERSIGT
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Hvis du klikker på 
‘Kontooversigt’ i 
hovedmenuen, kommer du 
til dette overblik over konti 
på den valgte aftale



KONTOBEVÆGELSER
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Hvis du klikker ind på en 
konto vil du kunne se 
transaktioner, fremtidige 
betalinger samt bruge 
søgeværktøjerne til at 
finde transaktioner. Du vil 
altid nemt kunne skifte 
mellem konti i venstre 
side.



KONTOBEVÆGELSER
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Ved at klikke på de tre 
prikker i øverste højre 
hjørne kan du skifte navn 
på kontoen samt tilgå 
kontodetaljer og vilkår. 



BOLIG
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Hvis du klikker på ‘Bolig’ i 
hovedmenuen, får du vist  
dine totalkreditlån og kan 
gå direkte til ‘Mit Hjem’. 



INVESTERING 
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Du tilgår 
investeringsuniverset via 
hovedmenuen eller via det 
midterste ikon øverst til 
højre:



INVESTERING: DASHBOARD
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Oppe i toppen finder du en 
markedsoversigt. I toppen 
af siden er der en 
depotoversigt. Under 
depotoversigten ses 
‘Vindere’, ‘Tabere’ og 
‘Mest handlede’. Hvis du 
trykker på en aktie her, vil 
du komme ind på en 
individuel side for denne 
aktie med alle detaljer.

Øverst til venstre for disse 
oversigter er en 
markedsvælger, hvor du 
kan skifte mellem 
markeder. 

I højre side af dashboardet
ses nyheder og 
pressemeddelelser. Du 
kan klikke ind på hver 
enkelt nyhed. 

Nedenfor ses en kalender, 
som viser finansrelevante 
nyheder. 



INVESTERING: MARKEDER
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Hvis du klikker på et marked øverst på 
dashboardet, kommer du ind på en 
markedsoversigt. I toppen ses en graf, 
som du selv kan ændre datoer på.

Markedsoversigten indeholder de 
relevante værdipapirer.



INVESTERING: VÆRDIPAPIRER
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Værdipapirerne vises i listevisning og kan foldes ud, så flg. 
informationer ses: Historisk udvikling, ordredybde, udbytteinformation 
samt nyheder relateret til værdipapiret.

Du kan købe og sælge værdipapiret, hvorefter du vælger, hvilket depot 
du vil handle på, hvilken ordretype du vil lave samt hvor mange 
værdipapirer, det drejer sig om. Du har 60 sekunder til at gennemføre 
ordren, og der tælles ned fra du klikker på ‘Bekræft’. 



INVESTERING: DEPOTER
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Depotet har i toppen information om 
saldo, disponibelt beløb og 
markedsværdien og dagens udvikling. 
Under er der tre faner:

‘Depotindhold’ (hvor du ser dine 
værdipapirer og har mulighed for at 
købe/sælge flere), ‘Ordrer’, hvor du bl.a. 
har mulighed for at slette en nylig 
handel samt ‘Depotaktiviteter’ (se, hvad 
du har handlet og fået i udbytte). 



BETALINGER
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Under menupunktet 
‘Betalinger’ i 
hovedmenuen kan kunden 
oprette betalinger og se 
betalingsaftaler.



BETALINGER: OPRET BETALING
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Fra ‘Opret betaling’ 
kommer du ind på 
betalingssiden. Her kan du 
foretage kontooverførsler, 
indbetale indbetalingskort 
samt foretage 
udlandsoverførsler. Det er 
muligt at vælge faste 
modtagere, gemme som 
fast overførsel, gemme 
modtager, gemme som 
kladde samt lægge 
betalingen i udbakke

One time password (OTP)

• Når du laver en ekstern overførsel, vil du modtage en SMS 
med en engangskode, som du skal indtaste i feltet, som 
kommer frem. Dette er en ekstra sikkerhed ved eksterne 
overførsler.  Det kræver, at du på forhånd har sat en OTP-
grænse.



BETALINGER: BETALINGSAFTALER
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På siden ‘Betalingsaftaler’ 
kan du se sine 
betalingsaftaler og faste 
overførsler. Du kan også 
oprette faste overførsler:



DOKUMENTER
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Under menupunktet 
‘Dokumenter’ kan du se 
dokumenter til underskrift 
samt dit dokumentarkiv.



BESKEDER (SIKKER KOMMUNIKATION)
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I ‘Beskeder’ har du 
mulighed for at skrive til 
din rådgiver via en sikker 
linje. Samtalen fungerer 
som en tråd, hvor du kan 
se historikken (som du 
kender det fra andre 
chatfunktioner).



KORTOVERSIGT
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I kortoversigten får du et 
overblik over alle dine 
kort. Vælg ‘transaktioner’ 
for betalingskortet. 

Du har også mulighed for 
at spærre sit kort. Du 
underskriver for at 
gennemføre spærringen, 
og får derefter en
kvittering.



PRODUKTER & SERVICES
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Under menupunktet 
‘Produkter og services’ 
kan du se dine konti i 
andre banker, 
beskedservice samt tilgå 
Send/Scan & Betal.



PRODUKTER & SERVICES: KONTI I ANDRE BANKER
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Du kan få et overblik over 
dine konti i andre banker 
og tilføje nye. 



PRODUKTER & SERVICES: BESKEDSERVICE
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I beskedservice kan du 
vælge at få besked om 
saldobevægelser, 
betalinger eller beskeder 
fra banken. 



PRODUKTER & SERVICES: SEND/SCAN & BETAL
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Under menupunktet 
‘Send/Scan & Betal’ kan du 
se, tilmelde og 
administrere dine 
abonnementer. 



KONTAKT
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På siden ‘Kontakt’ kan du 
se, hvordan du kommer i 
kontakt med din rådgiver.



LINKS
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Under ‘Links’ finder du 
direkte links til e-Boks og 
Pensionsinfo.



INDSTILLINGER 
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Under ‘Indstillinger’ finder du et overblik over 
dine samtykker, og du har mulighed for at 
indstille hhv. afstemning på dine konti og sprog 
i netbanken.



ACTIONCENTER
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Du kommer til 
‘Actioncentret’, hvis du 
klikker på dette klokkeikon 
i øverste højre hjørne:

Her kan du altid se 
notifikationer, hvis noget 
kræver din handling: 
Betalinger, der skal 
godkendes, beskeder fra 
din rådgiver, der skal 
besvares eller 
dokumenter, der skal 
underskrives. 



ACTIONCENTER: BETALINGER 
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Under ‘Betalinger’ i 
Actioncentret får du et 
overblik over betalinger, 
der mangler din handling. 
Du kan markere 
betalingerne, så du har 
mulighed for at godkende 
dem alle samlet. 



ACTIONCENTER: BESKEDER (SIKKER KOMMUNIKATION) 
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I ‘Beskeder’ har du mulighed for 
at skrive til din rådgiver via en 
sikker linje. Samtalen fungerer 
som en tråd, hvor du kan se 
historikken (som du kender det 
fra andre chatfunktioner). Der vil 
være en notifikation ved besked-
ikonet, hvis du har en ulæst 
besked fra din rådgiver.
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