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1. Innlogging 

For å logge inn i NettBedrift må du først gå til: www.sor.no. 

 

 

 

Etter å ha klikket på «Nettbedrift» vil du få opp innloggingsmulighetene: 

 BankID på mobil  

 BankID  

 Uten BankID 

 

Velg et av alternativene, og følg anvisningene på skjermen for å logge inn.  Vi anbefaler å bruke 

BankID hvis du har dette.  

 

 
  

http://www.sor.no/
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Velkomstbilde 
 

Etter fullført innlogging vil du komme til NettBedrifts velkomstbilde 

Her finner du: 

 Kontoene som er knyttet til din NettBedrift 

 Saldo på konti samt disponibelt beløp 

 Informasjon om evt. avviste betalinger, betalinger som ligger til godkjenning, informasjon fra 

banken mm. 

 Kontaktinformasjon til bedriftens kunderådgiver og Kundesenter Bedrift. 

 Søkemotor 

 

 

 Snarveier 

1. Ved å klikke på pilen til høyre for kontoens disponible beløp vil du finne snarvei til  

 Betaling fra gjeldende konto 

 Forfallsregister  

 Transaksjonsoversikt 

 Kontodetaljer 
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Innholdet på menyen vil kunne variere for hver bruker, da menyen bare viser tjenester som du har 

tilgang til.  Er det menyvalg du savner kontakter du bedriftens administrator for NettBedrift-avtalen.  

 

  

FOR Å FÅ OPP YTTERLIGERE VALG VELGER 

DU FRA «MENY» ØVERST PÅ SIDEN 
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2. Administrasjon 

Til høyre i menyen finner du valgene for administrasjon av NettBedrift.  Disse valgene er tilgjengelige 

for bedriftens Administrator. 

Brukere 
 Velger du «Brukere» vil du få en oversikt over alle som har tilgang til NettBedrift. 

 For å se/tildele tilganger til en bruker klikker du på forstørrelsesglasset til høyre for den 

aktuelle brukeren, deretter huker du av for hvilke tilganger brukeren skal ha. 

TYPE BRUKER: 

- ADMINISTRATOR 

o Administrator har tilgang til å gjøre alle endringer i NettBedrift, samt muligheten til å 

opprette nye brukere og dele ut tilganger 

o Kontakt Kundesenter bedrift for å legge til ny administrator 

- VANLIG BRUKER 

o Har kun de tilgangene som har blitt tildelt av administrator. 

 

OPPRETTE NY BRUKER 

1. Trykk på «+ NY BRUKER» 

2. Fyll inn navn, og fødselsnummer 

3. Fyll evt. inn adresse 

4. Fyll evt. inn kontaktinformasjon 

5. Trykk «REGISTRER» 

6. I neste bildet trykker du på forstørrelsesglasset til høyre for brukeren for å tildele tilganger 
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Kontonavn 
 Velger du «Kontonavn» fra nedtrekks menyen vil du kunne se og endre navn på kontoene i 

NettBedrift. 

Hvordan endre kontonavn 

1. Skriv inn ønsket kontonavn til høyre for den gjeldende kontoen 

2. Trykk «LAGRE» 

Personalisering 
 Velger du «Personalisering» fra nedtrekks menyen vil du kunne personalisere din bruker 

med: 

1. Standard belastningskonto 

 Innland 

 Utland 

 Lønn 

2. Standard betalingstype 

 Betaling med KID 

 Betaling med melding 

 Kontoregulering 

 Betaling strukturert info 

 Sist brukte betalingstype 

3. Antall linjer i skjermbilder 

4. Standard bruker til filtrering 

5. Registrer og godkjenn betalinger i ett 

 



 

Side 8 
 

 
 

Kostnader banktjenester 
 Velger du «Kostnader banktjenester» fra nedtrekks menyen vil du kunne få en oversikt over 

kostnader som har påløpt som følge av tjenester du benytter i banken. 

 Kostnadene vil her forekomme som fakturaer 

 Trykk på informasjonstegnet ved siden av den aktuelle fakturaen for å få mer info om 

kostnaden. 

 

Hendelseslogg 
 Velger du «Hendelseslogg» fra nedtrekks menyen, vil du kunne se og søke i historiske 

aktiviteter som av- og pålogging, hendelser tilknyttet betalinger, filer mm. som den enkelte 

bruker har foretatt i NettBedrift. 
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3. Kontoinfo 

Kontooversikt (NettBedrift) 
 Ved å velge «Kontooversikt» fra nedtrekks menyen vil du finne totaloversikt over kontoene 

knyttet til den gjeldende NettBedrift-avtalen. 

 Her vil du finne: 

 Bokført saldo 

 Disponibel saldo (som inkluderer evt. kredittrammer) 

 Total bokført og disponibel saldo for alle bedriftens konti 

 Mulighet for å overføre konto-oversikt til Excel-dokument 

 

 

Søk i transaksjoner 

 Ved å velge «Søk i transaksjoner» fra nedtrekks menyen, vil du få muligheten til å søke i 

transaksjoner for kontoene du har tilgang til. 

 Ved å klikke på nedtrekks menyen for «Type Transaksjon» vil du kunne søke etter: 

1. Regninger 

2. Innbetalinger 

3. Varekjøp 

4. Overføringer 

5. Gebyrer 

6. Kontantuttak 

7. Manuelle 

8. Diverse 

 Videre kan du velge ønsket konto, dato og beløp for transaksjonen 

 Når du har angitt søkekriteriene du ønsker, klikker du «Søk». 
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Kundeengasjement 
 Ved å velge «Kundeengasjement» fra nedtrekks menyen vil du finne oversikt over bedriftens 

kundeengasjement, med total informasjon over: 

1. Innskudd 

2. Utlån 

3. Garanti 

4. Remburs 

5. Lån der bedriften er samskyldner 

6. Kausjons-/realkausjons-ansvar 

7. Deposit inn 

8. Deposit ut 

 Her vil du også finne bevilget beløp på lån og kreditter, og bokført saldo på bedriftens konti. 
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Likviditetsoversikt 
 Velger du «Likviditetsoversikt» fra nedtrekks menyen vil du kunne beregne likviditeten for de 

ønskede kontoene frem i tid 

 Velg kontonummer og antall dager framover i nedtrekksmenyene 

 Angi om du vil ha med betalinger som er registrert, men ikke er godkjent, i beregningen. 

 

NettBedrift henter da betalinger som ligger til forfall på kontoen, og beregner hvordan saldoen vil 

bevege seg fra dag til dag i perioden.  Inn- og utbetalinger du kjenner til, men som ikke er registrert i 

NettBedrift ennå, kan legges inn i feltene for Forventede innbetalinger og utbetalinger. 

 

Likviditetsoversikten kan skrives ut, eller eksporteres til Excel regneark for videre bearbeiding.  

 

 

 

Kontogrupper 
 Velger du «Kontogrupper» fra nedtrekks menyen vil du få muligheten til å samle kontoene 

du disponerer inn i forskjellige grupper. Dette kan være nyttig dersom du har flere kontoer å 

holde styr på, som det vil være praktisk å samle i ulike grupper. 

 

OPPRETTE KONTOGRUPPE 

1. Velg «+ NY KONTOGRUPPE» 

2. Skriv inn et ønsket gruppenavn 

3. Ønsker du å ha denne gruppen synlig i din kontooversikt huker du av for dette. 

Ønsker du at denne gruppen skal være tilgjengelig for andre brukere i bedriftens 

NettBedrift huker du av for dette 

4. Huke av for de kontoene du ønsker å samle i denne gruppen  
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5. Trykk «LAGRE» 

Bankavstemning 
 Velger du «Bankavstemming» i nedtrekks menyen får du muligheten til å bestille en 

bankavstemmingsfil. 

 NettBedrift samler kontoinformasjon for perioden du velger og legger dette til som en fil i 

filarkivet. Filen vil være på et format som kan leses av bankavstemmingsprogrammer. 

 

OPPRETTE EN BANKAVSTEMMINGSFIL 

1. Velg dato fra/til 

2. Bruk nedtrekks menyen og velg Bankavstemming 

3. Huk av for de ønskede kontoene 

4. Trykk «LAG FIL» 

 

Bankavstemmingsfiler hentes ved hjelp av valget «Hent filer» under «Filoverføring» i hovedmenyen.  

Se nærmere informasjon i avsnittet om filoverføring. 
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Saldohistorikk 
 Velger du «Saldohistorikk» fra nedtrekks menyen vil du kunne se daglig saldo og beregnede 

renter på valgt konto tilbake i tid, for den perioden du velger. 

  

SE SALDOHISTORIKK 

1. Velg ønsket konto 

2. Velg dato fra/til 

3. Velg «SØK» 
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Ny konto 

 Velger du «Ny Konto» fra nedtrekks menyen kan du få muligheten til å etablere nye kontoer 

til bedriften. 

 Etter å ha klikket på «Ny Konto» vil du få opp et bilde som gir muligheten til å enten lese mer 

om «våre kontoer» eller valget om å fortsette til bestilling av ny konto. 

 Valgmulighetene avhenger av bedriftens avtale med banken.  Ønsker du å få tilgang til å 

etablere andre typer konto, som sparekonto, skattetrekkskonto, depositumskonto eller 

klientkonto, må du kontakte vårt kundesenter for å få tilgang til denne tjenesten. 

ETABLERE NY BEDRIFTSKONTO 

1. Velg «Bestill bedriftskonto» som vist i forrige bilde. 

2. Skriv inn ønsket «Kontonavn» på gjeldende konto 

3. Velg «Opprett» 
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Konsernkonto 
 Velger du «Konsernkonto» fra nedtrekks menyen vil du få en oversikt over bokført saldo, evt. 

bevilget kreditt, og disponibel saldo for kontoene du har tilgang til. 

 Til høyre for hver konto vil du finne en hurtigtilgang til transaksjoner, kontodetaljer/ 

fullmaktshavere og renteinformasjon for hver konto. 
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4. BETALINGER 

Betale til flere 
 Velger du «Betale til flere» fra nedtrekks menyen vil du få mulighet til å registrere flere 

betalinger samtidig. Dette kan være nyttig dersom du har flere fakturaer som skal legges til 

betaling. 

 

UTFØRE BETALING TIL FLERE 

1. Velg ønsket konto fra nedtrekks meny 

2. Skriv inn mottakers kontonummer 

3. Skriv eventuelt inn navn på mottaker 

4. Skriv inn KID / Ønsket melding 

5. Legg til dato for forfall 

6. Legg inn beløp 

7. Trykk «REGISTRER» 

 

Betal én 
 Velger du «Betal én» fra nedtrekks menyen vil du kunne gjennomføre betalinger innland. 

 

BETALE INNLAND 

1. Velg konto som skal belastes 

2. Legg inn beløp 

3. Velg dato for forfall 

4. Velg betalingstype, her kan du velge mellom: 

 Betaling med KID 
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 Betaling med melding 

 Utbetalingsanvisning – kan brukes der du ikke har mottakers kontonummer 

 Kontoregulering – kan brukes for overføring mellom bedriftens egne kontoer 

 Betaling strukturert info 

 Hastebetaling innland via SWIFT 

5. Eventuelt legge til «Leverandørnr» og «Navn» 

6. Legg til mottakers kontonummer 

7. Legg til KID eller melding til mottaker 

8. Eventuelt legge til «Internt notat» 

9. Klikk på «REGISTRER» 

Overføring 
 Velger du «Overføring» fra nedtrekks menyen vil du få mulighet til å gjennomføre 

overføringer mellom konti tilknyttet NettBedrift. 

 

HVORDAN GJENNOMFØRE EN OVERFØRING 

1. Velg «Kontoregulering» fra nedtrekks menyen ved «Betalingstype» 

2. Velg konto som skal belastes 

3. Skriv inn beløp 

4. Velg dato for forfall 

5. Velg konto som beløpet skal overføres til 

6. Eventuelt legg ved en melding 

7. Eventuelt legg ved et internt notat 

8. Velg «REGISTRER» 



 

Side 18 
 

 

 

 

Betaling Utland 
 Velger du «Betaling utland» fra nedtrekks menyen vil du få muligheten til å gjennomføre 

utlandsbetalinger 

 

HVORDAN UTFØRE UTLANDSBETALING 

1. Velg konto som skal belastes 

2. Velg betalingstype 

 Utland ordinær 

 Utland haster 

 Intern valutaoverførsel – mellom bedriftens egne konti 

3. Velg dato for forfall 

4. Eventuelt legg ved melding til mottaker, fakturanummer og internt notat 

5. Legg inn beløp, fakturavaluta og evt. overførselsvaluta, hvis den avviker fra 

fakturavaluta.  Du velger den valutasort som mottakeren skal få. 

6. Eventuelt et leverandørnummer 

7. Legg inn mottakers IBAN nummer 

8. Legg evt. inn mottakers navn og adresse 

9. Velg mottakers land 

10. Velg fra nedtrekks meny hvordan omkostninger skal fordeles.  Ved betalinger i EUR 

innen EU/ EØS må du velge «Delt». 

11. Legg inn mottakers SWIFT-adresse/ BIC 

12. Legg ved mottakers Bank og dens adresse 

13. Legg ved bankens land 

14. Velg betalingskode 

15. Legg ved en beskrivelse for hva betalingen gjelder 

16. VELG REGISTRER 
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Valutakurs 
 Ved å velge «Valutakurs» fra nedtrekks menyen vil du finne veiledende kurser på de 

forskjellige valutaene.  Endelig kurs for din betaling vil først bli fastsatt når betalingen 

utføres. 

 Har du ytterligere spørsmål angående valuta og valutahandel, kontakt vårt kundesenter for å 

bli satt over til vår valuta avdeling 

 

Til godkjenning 
 Ved å velge «Til godkjenning» fra nedtrekks menyen vil du kunne søke etter registrerte 

betalinger som ikke er godkjent ennå. 

 Her vil du også kunne godkjenne registrerte betalinger. 

 

Hvordan søke etter registrerte betalinger 

1. Velg Fra-konto 

2. Velg status for betalingen 

 Vis alle 
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 Registrert 

 Delvis godkjent 

3. Velg Fra dato  

4. Velt Til dato 

5. Velg evt. brukernavn 

6. Klikk «SØK» 

 

Hvordan godkjenne registrerte betalinger 

7. Huk av for den registrerte betalingen og trykk «GODKJENN». 

 

 

Forfallsregister 
 Velger du «Forfallsregister» fra nedtrekks menyen vil du finne betalinger som ligger på 

forfallsregisteret i påvente av forfall. 

 Disse betalingene er godkjent og vil gå til utbetaling på forfallsdato, under forutsetning av at 

det er dekning på konto. 

 Her er det også mulighet for du til å endre på betalinger som er registrert, men kun 

betalinger som er registrert i NettBedrift. Betalinger som er registrert i andre løsninger kan 

ikke endres, kun stoppes, i NettBedrift. 

 

Hvordan søke i forfallsregister 

1. Velge Fra-konto 

2. Velg status for betalingen 

 Vis alle 

 Godkjent 

 Stoppet 

 Reaktivert 

3. Velg dato fra/til 

4. Velg «SØK» 

 

Hvordan oppheve godkjenning 

5. Huk av for den gjeldende betalingen og velg «OPPHEV GODKJENNING» 



 

Side 21 
 

 

 

 

Utførte betalinger 
 Velger du «Utførte betalinger» fra nedtrekks menyen vil du kunne søke etter utførte 

betalinger 

 Betalingene må være registrert / godkjent i NettBedrift 

 

Hvordan søke etter utførte betalinger 

1. Velg Fra-konto 

2. Velg dato fra/til 

3. Velg «SØK» 

 

 

 

Avviste betalinger 
 Velger du «Avviste betalinger» fra nedtrekks menyen vil du kunne se betalinger som ikke har 

blitt utført. 

 De ligger som ikke utførte fordi de er blitt avvist, ofte på grunn av manglende dekning på 

konto. 

 Utbetalinger som er sendt fra regnskapssystemet og hvor godkjennelse er opphevet, vil også 

legge seg på «ikke utførte betalinger». 
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Hvordan søke etter ikke utførte betalinger 

1. Velg debet-konto 

2. Velg dato fra/til 

3. Velg «SØK» 

 

Hvordan slette ikke utførte betalinger 

4. Huk av for betalingen som ikke er utført og velg «SLETT» 

 

Lønningsliste 
 Velger du «lønningsliste» fra nedtrekks menyen vil du kunne lage en liste over ansatte, som 

du kan benytte til lønnsutbetalinger. 

 

Hvordan opprette lønningsliste 

1. Skriv inn ønsket navn på lønningsliste 

2. Velg konto lønningene skal bli trukket fra  

3. Trykk «LAGRE» 

 

Hvordan føre og utbetale lønninger 

1. Trykk på forstørrelsesglasset ved siden av den ønskede lønningslisten 

2. Sjekk at Fra-konto nummer stemmer 
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3. Velg dato for forfall 

4. Skriv inn lønnsmottakernavn 

5. Skriv inn lønnsmottakerens kontonummer 

6. Skriv inn beløp 

7. Har du lagt til nye eller endret lønnsmottakere, klikk først på «lagre lønnsmottakere».  Velg 

«utfør lønnsutbetaling» for å legge lønningene klar for godkjenning. 

 

Faste oppdrag 
 Velger du «Faste oppdrag» fra nedtrekks menyen vil du få en oversikt over bedriftens faste 

oppdrag, samt få muligheten til å opprette nye fast oppdrag.  Detter er betalinger med 

samme beløp som gjentas jevnlig, f.eks. hver uke eller hver måned. 
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Hvordan opprette nytt fast oppdrag 

1. Trykk på «+ NYTT FAST OPPDRAG» 

2. Velg hvilken konto som skal være debet-konto 

3. Angi beløp 

4. Eventuelt legg inn leverandørnr 

5. Vel konto som skal krediteres 

6. Legg ved eventuell melding 

7. legg til start og slutt dato for det faste oppdraget 

8. Velg betalingsfrekvens 

 Hver uke 

 Hver 14. dag 

 Hver måned 

 Hvert kvartal 

 Hvert halvår 

 Årlig 

9. Legg inn navn og adresse på mottaker 

10. Velg «REGISTRER NYTT FAST OPPDRAG» 

 

Leverandør Innland  
 Velger du «Leverandør Innland» fra nedtrekks menyen, vil du få en oversikt over registrerte 

leverandører for innlandsbetalinger 

 Her vil du også kunne endre, legge til og fjerne leverandører. 
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 Dette er en praktisk løsning som vil være til god hjelp ved betalinger, da leverandørens info 

vil være lett tilgjengelig 

 

Hvordan endre, legge til og fjerne leverandører: 

1. Velg «+ NY LEVERANDØR» 

2. Legg til leverandørnummer 

3. Angi leverandørens kontonummer 

4. Angi leverandørens navn 

5. Angi leverandørens adresse og eventuelt en melding knyttet til denne leverandøren 

6. Velg «REGISTRER» 

 

Leverandør Utland 
 Velger du «Leverandør Utland» fra nedtrekks menyen, vil du få en oversikt over registrerte 

leverandører for utlandsbetalinger 

 Her vil du også kunne endre, legge til og fjerne leverandører. 

 Dette er en praktisk løsning som vil være til god hjelp ved betalinger, da leverandørens info 

vil være lett tilgjengelig 
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Hvordan endre, legge til og fjerne leverandører: 

1. Velg «+ NY LEVERANDØR» 

2. Legg evt. til leverandørnummer 

3. Angi leverandørens IBAN-nummer 

4. Legg til leverandørens navn og adresse 

5. Angi hvordan omkostninger skal fordeles 

 Delt 

 Avsender 

 Mottaker 

6. Angi navn og adresse på leverandørens bankforbindelse 

7. Legg inn evt. bankkode 

8. Angi bankens land 

9. Angi bankens SWIFT-adresse/ BIC 

10. Velg «REGISTRER» 
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5. Innbetalinger 

Innland 
 Velger du «Innland» fra nedtrekks menyen vil du få opp en søkemotor som brukes til å finne 

mottatte innbetalinger innland. 

 Her vil du også få mulighet til å hente ut bokføringsbilag for disse innbetalingene. 

 

Hvordan søke etter innbetalinger innland:  

1. Angi evt. kontonummeret beløpet ble innbetalt FRA hvis du har det 

2. Angi konto som ble godskrevet 

3. Angi datointervall for søket  

4. Angi evt. beløpsintervall 

5. Velg «SØK» 

6. Huk av for den/de ønskede innbetalingene og trykk «BOKFØRINGSBILAG» 

Utland 
 Velger du «Utland» fra nedtrekks menyen vil du få opp en søkemotor som kan brukes til å 

finne mottatte innbetalinger utland. 

 

Hvordan søke etter innbetalinger utland: 

1. Velg kontogruppe 

2. Velg kontonummer 

3. Angi datointervall 

4. Velg «SØK» 
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6. Filoverføring 

 

 

 
Ved filoverføring får du mulighet til å integrere regnskapssystemet med bankens systemer, ved å 

benytte NettBedrift for utveksling av filer.  Det er flere filtyper å velge mellom, både for inn- og 

utbetalinger.  Er du i tvil, kontakt leverandøren av regnskapssystemet for hjelp. 

 

Vanlige filtyper: 

 OCR 

o Innbetalings-filer 

o Inneholder KID-nummer, beløp, betalers konto 

 Telepay 

o Utbetalings-filer 

o Inneholder betalers konto og org.nr., beløp, betalingsinfo og mottakerinfo 

 Telepay returfil 

o Utbetalings-filer 

o Inneholder oppdatert status pr. betaling 

 Kontoinfo 

o Bankavstemmings-filer 

o Inneholder kontoutskrift pr. fil 

 Cremul 

o Innbetalings-filer 

o Inneholder betalers konto, navn, adresse, beløp, betalingsinfo inkl. evt. KID-nummer 

 Paymul 

o Utbetalings-filer 

o Inneholder betalers konto og org-nr., beløp, betalingsinfo, mottakerinfo. 

 ISO 20022 

o Utbetalings-filer 

o Inneholder betalers konto og org.nr., beløp, betalingsinfo og mottakerinfo 
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Oppsett filoverføring 
 

Velger du «Oppsett filoverføring» fra nedtrekks menyen vil du få opp en liste over filoppsett som 

tidligere er registrert.   

 For å endre et filoppsett klikker du på ikonet med 2 piler ute til høyre for filoppsettet. 

 For å lage et nytt filoppsett klikker du på «+ NYTT FILOPPSETT». 

 

 
 

Hvordan sette opp filoverføring – TELEPAY DIREKTE REMITTERING 
 

1. Velg «Telepay Direkte remittering» fra nedtrekks menyen ved «Filtype» 

2. Angi navn for dette filoppsettet, f.eks. «Remittering leverandører» eller «Remittering lønn» 

3. Angi «avvisningsnivå» 

a. Oppdrag – hele oppdraget avvises ved feil i en betaling 

b. Transaksjon – kun betalinger med feil avvises 

c. Fil – hele fila avvises ved feil i en betaling 

d. Batch – hele batchen avvises ved feil i en betaling 

Vi anbefaler å velge «transaksjon», dersom regnskapssystemet kan håndtere det 

4. Ved hjelp av forstørrelsesglasset kan du bla deg fram på systemet ditt, og velge 

remitteringsfil som skal sendes til banken («Fil inn») 

5. Velg mappe- og filnavn på systemet ditt der «Mottaksretur» skal lagres, slik at den kan 

hentes inn i regnskapssystemet 

6. Velg mappe- og filnavn på systemet ditt der på «Avregningsretur» skal lagres, slik at den kan 

hentes inn i regnskapssystemet 

7. Trykk «LAGRE» 
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Hvordan sette opp filoverføring – Nets Direkte remittering 
1. Velg «Nets direkte remittering» fra nedtrekks menyen ved «Filtype» 

2. Angi navn for dette filoppsettet, f.eks. «Lønn» 

3. Ved hjelp av forstørrelsesglasset kan du bla deg fram på systemet ditt, og velge 

remitteringsfil som skal sendes til banken («Fil inn») 

4. Velg mappe- og filnavn på systemet ditt der på «Avregningsretur» skal lagres, slik at den evt. 

kan hentes inn i lønns- eller regnskapssystemet 

5. Trykk «LAGRE» 

 

Hvordan sette opp filoverføring – Nets OCR Konteringsdata 
1. Velg «Nets OCR Konteringsdata» fra nedtrekks menyen ved «Filtype» 

2. Angi navn for filoppsettet, f.eks. «OCR retur» 

3. Ved hjelp av forstørrelsesglasset kan du bla deg fram på systemet ditt, og velge mappe- og 

filnavn der OCR returfilen skal lagres slik at den kan hentes inn i regnskapssystemet 

4. Velg konto der OCR innbetalingene kommer, ved å klikke på kontonummer og > 
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5. Trykk LAGRE 

 

 

Hvordan sette opp filoverføring – Nets Autogiro 
1. Velg «Nets Autogiro» fra nedtrekks menyen ved «Filtype» 

2. Angi navn for filoppsettet 

3. Ved hjelp av forstørrelsesglasset kan du bla deg fram på systemet ditt, og velge mappe- 

og filnavn for betalingskrav som skal sendes inn til banken 

4. Velg mappe- og filnavn der Autogiro konteringsdata skal lagres slik at den kan hentes inn 

i systemet ditt 

5. Velg konto som brukes for Autogiro, ved å klikke på kontonummer og > 

6. Trykk «LAGRE» 

Hvordan sette opp filoverføring – Nets Avtalegiro 
1. Velg «Nets Avtalegiro» fra nedtrekks menyen ved «Filtype» 
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2. Angi navn for filoppsettet, f.eks. «Avtalegiro» 

3. Ved hjelp av forstørrelsesglasset kan du bla deg fram på systemet ditt, og velge mappe- og 

filnavn for betalingskrav som skal sendes inn til banken 

4. Trykk «LAGRE» 

 

Hvordan sette opp filoverføring – Bankavstemmingsfil 
1. Velg «Bankavstemmingsfil» fra nedtrekks menyen ved «Filtype» 

2. Angi navn for filoppsettet, f.eks. «Bankavstemming» 

3. Ved hjelp av forstørrelsesglasset kan du bla deg fram på systemet ditt, og velge mappe- og 

filnavn der bankavstemmingsfilen skal lagres 

4. Trykk «LAGRE» 

 

Hvordan sette opp filoverføring – Nets FBO 
1. Velg «Nets FBO» fra nedtrekks menyen ved «Filtype» 

2. Angi navn for filoppsettet, f.eks. «Avtalegiro FBO endringer» 

3. Ved hjelp av forstørrelsesglasset kan du bla deg fram på systemet ditt, og velge mappe- og 

filnavn der returfilen med endringer i Avtalegiro faste betalingsoppdrag skal lagres 

4. Velg konto som brukes for Avtalegiro, ved å klikke på kontonummer og > 
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5. Trykk «LAGRE» 

 

Hvordan sette opp filoverføring – Cremul innbetaling 
1. Velg «Cremul innbetaling» fra nedtrekks menyen ved «Filtype» 

2. Angi navn for filoppsettet, f.eks. «Cremul-fil» 

3. Ved hjelp av forstørrelsesglasset kan du bla deg fram på systemet ditt, og velge mappe- og 

filnavn der Cremul-filen skal lagres slik at den kan hentes inn i regnskapssystemet 

4. Velg konto Cremul-filen gjelder, ved å klikke på kontonummer og > 

5. Trykk «LAGRE» 

 

 

Hvordan sette opp filoverføring – ISO 20022 
1. Velg «ISO 20022» fra nedtrekks menyen ved «Filtype» 

2. Angi navn for dette filoppsettet, f.eks. «Remittering leverandører» eller «Remittering lønn» 

3. Ved hjelp av forstørrelsesglasset kan du bla deg fram på systemet ditt, og velge 

remitteringsfil som skal sendes til banken («Fil inn») 

4. Angi «avvisningsnivå» 
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a. Oppdrag – hele oppdraget avvises ved feil i en betaling 

b. Transaksjon – kun betalinger med feil avvises 

c. Fil – hele fila avvises ved feil i en betaling 

d. Batch – hele batchen avvises ved feil i en betaling 

Vi anbefaler å velge «transaksjon», dersom regnskapssystemet kan håndtere det 

5. Velg mappe- og filnavn på systemet ditt der «Mottaksretur» skal lagres, slik at den kan 

hentes inn i regnskapssystemet 

6. Velg mappe- og filnavn på systemet ditt der på «Avregningsretur» skal lagres, slik at den kan 

hentes inn i regnskapssystemetAngi navn for filstien 

7. Trykk «LAGRE» 

 

 

Filarkiv 
 Velger du «Filarkiv» fra nedtrekks menyen vil du også kunne søke etter filer som tidligere er 

hentet, men som du har behov for å hente igjen. 

 

Hvordan søke i filarkivet 
1. Velg filtype 

2. Velg filstatus 

a. Innsendte filer 

b. Avhentede filer 

c. Uavhentede filer 

3. Velg dato fra/til 

4. Trykk «SØK» 
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Send filer 
 Velger du «Send filer» fra nedtrekks menyen, vil du kunne sende filer inn til banken.  

NettBedrift vil da vise en liste over filer på systemet ditt, ut fra de mappe- og filnavn du har 

angitt under Filoppsett. 

 

Hvordan sende filer 

1. Huk av for den/ de filer filstien du ønsker å sende 

2. Trykk «SEND FILER» 

 

 

Hent filer 
 Velger «Hent filer» fra nedtrekks menyen for å kunne hente inn filer fra banken.  NettBedrift 

vil da vise en liste over filer som er tilgjengelige for nedlasting. 
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7. Post og arkiv 

Bankbilag 
 Velger du «Bankbilag» fra nedtrekks menyen vil du kunne søke etter dokumenter fra banken. 

 

Hvordan søke etter dokumenter/brev fra banken: 

1. Velg hvilken kunde som har mottatt dokumentet / brevet 

2. Angi datointervall  

3. Velg «SØK» 

 

Kontoutskrift/arkiv 
 Velger du «kontoutskrift/arkiv» fra nedtrekks menyen vil du kunne bruke søkemotoren for å 

søke i arkivet etter: 

1. Brev / Tilbud / Bekreftelser 

2. Kausjonistmelding 

3. Kontoutskrifter 

4. Meldinger til kunde 

5. Kontoavtaler 

6. Melding om betaling 

7. Årsoppgave 

Årsoppgaver er bare tilgjengelig for brukere som minimum har Lese-tilgang til alle 

kontoer i NettBedrift. 

8. Renteoppgave 

9. Betalingsformidling 

 

Hvordan søke i arkivet 

1. Velg hvilken type dokument du søker etter 

2. Velg hvilken kunde som har mottatt dette dokumentet 

3. Angi datointervall 

4. Velg evt. hvilken konto dette gjelder 
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5. Velg «SØK» 

 

Send / motta meldinger 
 Velger du «Send/motta meldinger» fra nedtrekks menyen vil du kunne se meldinger fra 

banken, samt sende banken melding med forespørsler og spørsmål. 

 Meldinger fra banken vil du kunne finne i «INNBOKS» 

 Meldinger du har sendt til banken vil du finne i «SENDTE» 

 Slettede meldinger vil du finne i «PAPIRKURV» 

 

Sending av meldinger til/ fra banken i NettBedrift er kryptert, slik at meldingene kan inneholde 

personrelatert informasjon.  Det er også mulig å sende vedlegg til meldingene. 

 

Hvordan sende melding til banken 

1. Velg «NY MELDING» 

2. Angi «Emne» for meldingen 

3. Last opp eventuelle filer som vil være nødvendig for forespørselen 

4. Skriv inn bedriftens forespørsel 

5. Trykk «SEND» 
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Varsel fra banken 
 Velger du «Varsel fra banken» i nedtrekks menyen vil du finne meldinger fra banken 

 Dette kan være melding om nye tjenester, planlagt nedetid og annen nyttig informasjon. 

 

 


