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Formål Formålet med denne vejledning er at gennemgå processen for oprettelse 
af tillægsmoduler til Danske Bank Business Online og gennemgå aktivering 
af aftalen i Ø90. Derudover gennemgår vejledningen hvordan filbestillinger 
laves i Business Online filmodulet og leveres til Ø90 via Danske Bank 
webservice. Målet er at få kundernes kontoudtog overført automatisk til 
kasseregistreringen i Ø90 via dataoverførsel.  
 

Forudsætninger 
Tillægsmoduler til 
Business Online 

For at kunne levere kontoudtog automatisk fra Danske Banks Business 
Online til Ø90 kræves ud over aftale om Business Online med brugeradmi-
nistration følgende: 
 

- Filmodul (Link til info: https://danskebank.dk/erhverv/digitale-
services/netbanklosninger/business-online/filmodulet) 

- EDI Webservice 
 
Disse kan oprettes i tillæg til eksisterende Business Online aftale af DLBR 
aftaleadministratoren ved henvendelse til Danske Bank. Kontakt evt. ind-
ledningsvis rådgiver og få kontakt til en Cash Management rådgiver. 
 
”DLBR virksomheden ønsker i tillæg til vores Business Online aftale at få 
oprettet et filmodul og en tilknyttet webservice. Vi ønsker i forbindelse med 
oprettelse af filmodulet, at få oprettet en beskyttet filbestiller-bruger, med 
samme rettigheder som webservice-brugeren” 
 
Der vil komme to dokumenter til udfyldelse og underskrift. Dels en ny Busi-
ness Online tilslutningsaftale, hvor de to nye moduler er tilføjet: 
 

 
 
Derudover en aftale om elektronisk dataudveksling, som skal udfyldes som 
i bilag A. 
 
Filmodul og webservice oprettes samtidigt og der oprettes i den forbindelse 
to nye brugere i Business Online: 
 

1. En teknisk bruger: EDI WS – ”DLBR-navn” 
 
Denne bruger repræsenterer den oprettede webservice og er den bruger, 
der ”kommunikerer” med Ø90. Der kommer i forbindelse med oprettelse af 
denne bruger en pinkode pr. post til brug for aktivering i Ø90 kredsadmin. 
Man kan ikke logge ind med denne bruger. 
 

2. En filbestiller bruger: EDB filbestiller 
 

https://danskebank.dk/erhverv/digitale-services/netbanklosninger/business-online/filmodulet
https://danskebank.dk/erhverv/digitale-services/netbanklosninger/business-online/filmodulet


Denne bruger kan man ikke logge på og er kun til brug for Danske Bank. 
Brugeren er ”beskyttet”, hvilket betyder, at selvom brugeren, der bestiller 
filer bliver slettet, så vil filbestillingerne fortsætte i denne bruger. Se mere 
under Konvertering af filbestiller. 
 
Når disse aftaler samt brugere er oprettet, kan aktivering af aftalen ske i 
Ø90 kredsadmin. 
 
Derudover skal aftaleadministrator i brugeradministrationen tildele sig selv 
og vedkommende, der skal bestille filer, adgang til filmodulet. Se evt. bilag 
B. 
  



Aktivering af 
webservice i Ø90 

Til brug for aktivering behøves bruger-ID på den tekniske webservice-
bruger (EDI-WS ”DLBR NAVN”) og pinkode tilsendt pr. post. 
 
Derudover behøves der adgang til Ø90 kredsadministration. 
 

1. Log på Ø90 kredsadmin 
2. Tilgå Bankoplysninger via Menu og Kreds. 
3. Tryk på Opret aftale… 
4. Nyt vindue åbner – her vælges betalingsløsning: Danske Bank kon-

tokik. 

 
 

5. Her tastes bruger-ID (kan indeholde bogstaver og tal) og pinkode 
(typisk 4 cifre og kan indeholde tal og bogstaver). 

6. Tryk på Opret aftale. 
 
Aftalen vil nu fremgå i Bankoplysninger i aftaleoversigten øverst. 
 
P.t. (15.04.2016) optræder aftalen på to linjer: 
 

 
 
INGEN AF DEM MÅ SLETTES! 
 
Konti, der hentes posteringer fra vil fremgå i aftalelinjen med det dobbelte 
bruger-ID. SEGES arbejder på at skjule den overflødige linje. 
 
Aftalen er nu aktiveret i Ø90. 
 

Bestilling af filer 
i Business Online 

- Fuldmagt 

Fuldmagt 
For DLBR virksomheder, der i forvejen har Business Online og adgang til 
kunders konti, kan der med det samme bestilles filer fra disse konti. 
 



- Overblik 
- Kontrol 
- Bestilling 

Har ikke kontokig, skal der oprettes fuldmagt på normal vis. (3. partsfuld-
magt med administration) Fuldmagtsskabelon kan hentes og udfyldes på 
Danske Banks hjemmeside eller via Business Online. 
 
Overblik 
For at skabe sig et overblik over hvilke kunder (kontohaver), der er fuld-
magt til og hvilke konti, der tilhører hvem, skal der laves et overblik. Disse 
informationer er ikke givet direkte i Business Online, da en bruger med 
adgang til flere kunders konti vil få alle konti præsenteret i én lang liste 
uden gruppering. Det er op til brugeren selv, at gruppere kundernes konti i 
Business Online. For at skabe dette overblik, er der i bilag C udarbejdet et 
forslag til måden at gøre det på. 
 
Når alle konti er grupperet efter kontohaver og/eller CVR / CPR-nummer, 
kan disse kobles med kundeinformation fra kontorløsning (Navision) og 
Ø90 nummer kan evt. tilføjes oversigten (brug LOPSLAG i Excel). 
 
Kontrol 
Inden en bestilling foretages på et enkelt kontonummer, skal man være 
sikker på, at det er det korrekte kontonummer der bestilles fra på den en-
kelte kunde. Dette kan kontrolleres med udgangspunkt i ens Excel overblik 
og ved opslag i Ø90. 
I første omgang kan man udelukke konti med navn som f.eks. Erhvervslån, 
Aldersopsparing og diverse pensionskonti. Kontoens saldo kan f.eks. kon-
trolleres pr. 31. december eller ved sidste afstemning. Disse skal være 
ens. 
 
Samtidigt med kontrol af saldo i Ø90 noteres i Excel-overblikket den beta-
lingsart, som kontoen skal indlæses på. Det skal bruges, når kontoudtoget 
skal kobles til ejendomsnummer og CVR nummer i Ø90 kredsbilledet. 
 
Bestilling 
Når man er sikker på hvilke konti, der skal bestilles filer / kontoudtog fra, 
kan bestillingerne gå i gang: 
 
OBS: Er man som nævnt i bilag B en central person, der bestiller filer, skal 
man have adgang til alle de konti, der skal bestilles fra. Alternativt skal alle, 
der skal bestille filer, have adgang til filmodulet. FRARÅDES! Se mere i 
bilag B. 
 

1. Log på Business Online med bruger, der har adgang til filmodul og 
alle konti. 

2. Tryk på moduloverskriften Filer og vælg Bestil fil fra banken 



 
3. Billedet for filbestilling kommer frem 
4. Giv filbestillingen et passende navn. F.eks. Ø+”ejendomsnummer”. 

”Ø1234”. Så kan man entydigt se, hvilket ejendomsnummer bestil-
lingen vedrører. 

5. Vælg filtypen: ISO 20022 XML Kontoudskrifter (FIN) 
6. Vælg hvilken konto der skal udlæses fra. Der kan søges i rullelisten 

med udgangspunkt i ens overblik. 
7. Tilvælg: 

a. Vis samleposteringer som enkeltposteringer 
b. Vis samledebiteringer som enkeltposteringer 
c. Vis indbetalinger fra FI-kort som enkeltposteringer 

8. Filformatet er givet ved filtypen: camt.053.001.02 
9. Vælg frekvensen på filbestillingen. Hvor ofte skal der udlæses. 

F.eks. månedligt. 
10. Vælg dato for første gang. Første gang dækker over den første da-

to i perioden, der ønskes udlæst. F.eks. d. 1. i en måned. Der er al-
tid en ”1.” i en måned. Der skal ikke være en slutdato. 
 
Eksempel på periode ved første udlæsning: 

o Der vælges månedligt 
o Dato for Første gang er sat til 1. maj. 
o Bestillingen er foretaget d. 15. april. 

Første udlæsning vil indeholde posteringer i perioden 15. april til og 
med 31. maj og altså blive udlæst 31. maj efter endt bogføring i 
banken. Den næste fil, der dannes vil indeholde posteringer i perio-
den 1. juni til og med 30. juni osv. 
 
Så den første bestilling er lidt speciel, da der ifølge Danske Bank 
medtages posteringer tilbage fra den dato bestillingen er foretaget. 
 
Posteringer bliver dog ikke indlæst, før der er lavet en kobling til 
ejendomsnummer og betalingsart i Ø90 kredsadministration. Det er 
startdatoen i kredsadministrationen (Bankoplysninger), der er afgø-
rende for, hvornår den første postering kommer ind. 

 
Vælges På bankdage dvs. daglige posteringer, foretages der en ud-
læsning hver bankdag. Den første udlæsning vil dog ifølge Danske 
Bank også indeholde posteringer tilbage fra bestillingsdagen. 

 
11. Tidspunkt for dannelse er standard Efter endt bogføring 
12. Filen kan hentes af SKAL være det tekniske bruger-ID på webser-

vicen. Dvs. at det er denne bruger filen bliver gjort tilgængelig for. 



Dette er meget vigtigt – ellers kan filen ikke hentes! 
13. Tryk OK 

 
Filbestillingen er nu oprettet på den enkelte konto. 
 
Eksempel på filbestilling: 

 
 
Tips: 
Når en lang række bestillinger skal oprettes, kan man i listen Filbestillinger 
trykke på pilen til venstre for én af de oprettede bestillinger og vælge Ko-
pier filbestilling. Så oprettes en ny bestilling med de samme indstillinger 
(filformat, frekvens, dato m.v.). Så er det kun Filbestillingsnavn og Konto, 
der skal ændres. 

 
 



Konvertering af 
”filbestiller” 

Når filerne bestilles, gøres det af den bruger, der er logget ind. 
 
Det fremgår i listen Filbestillinger i kolonnen Bestilt af 
 

 
 
Hvis den bruger kunne risikere ikke at være bruger i morgen og brugeren 
slettes, vil filbestillingerne også blive slettet. Dette fordi bestillingerne er 
knyttet til den bruger, der har oprettet dem. 
 
Derfor kan man bede Danske Bank (Support Direkte, 70 114 115) om at 
konvertere ens bestillinger, så det fremadrettet bliver tilknyttet den beskyt-
tede filbestiller-bruger EDB Filbestiller. Det kan være enkeltpersoner i sup-
porten, der ved hvordan det fungerer. 
 
Det er stadig muligt at slette og ændre bestillinger, der er tilknyttet filbestil-
ler-brugeren, men man risikerer ikke at bestillingerne ”går i stå”. Ved æn-
dringer skal bestillingen konverteres igen. Dette kan gøres i perioder, hvor 
alle ændrede og nye bestillinger ændres. 

Kobling af kon-
toudtog til ejen-
domsnummer 

Når den første hentning af filer er gennemført vises reg. og kontonummer i 
Bankoplysninger for Danske Bank aftalen. På samme måde som med 
Bank Connect aftalerne. Her er opgaven den samme – at koble kontonum-
rene med ejendomsnummer, CVR-nummer samt den betalingsart kontoud-
toget skal indlæses på. 
 
Registreringsnumrene kan variere fra kundens oprindelige registrerings-
nummer, da det er IBAN nummeret (internationalt kontonummer), der ta-
ges udgangspunkt i ved aflæsning af kontonummeret. 
 
Eksempel på kredsbillede af Bank oplysninger: 
 

 
 
 
Når kontoudtoget er koblet til ejendomsnummeret vil næste kørsel indlæse 
kontoudtoget fra og med startdatoen. Dog betinget af frekvens og dato for 
ændringer i bestillingerne i Business Online. 

 

  



Bilag A - Udsnit af aftale om elektronisk dataudveksling 
Udsnit af aftale om elektronisk dataudveksling: 

 

 

  



 

Resten af aftalen omfatter vilkår og betingelser samt underskrift af tegningsberettigede, samt vitter-

lighedserklæring. 

  



Bilag B - Tildeling af adgang til filmodul 
Tildeling af adgang til filmodul til den eller de brugere, der skal administrere filbestillinger i 

Business Online.  

Det kan samtidig være en ide at tildele brugeren adgang til alle konti, der er adgang til i Business 

Online, hvis bestillingerne skal foretages af en central person. Alternativt skal alle brugere tildeles 

adgang til filmodulet for selv at bestille filer på sine kunder. DETTE FRARÅDES, DA BESTILLIN-

GERNE EVT. SKAL FLYTTES TIL DEN ”BESKYTTEDE” (EDB Filbestiller) FILBESTILLER BRU-

GER EFTERFØLGENDE. Derudover bør den funktion være centraliseret, således at kvalitet og 

ensartethed i bestillingerne opnås. Derudover opnås den bedste koordination mellem bestillingerne 

og koblingerne i Ø90 kredsbilledet. 

1. Log ind på Business Online som administrator 

2. Tilgå brugeradministration og se oversigt over brugere. 

3. Vælg en bruger og vælg Ret bruger 

4. Gå til punktet Tildeling af moduler 

5. Tilføj Cash Management DK – Filoverførsel til brugeren. 

6. Gå til sidste punkt og godkend ændringen. 

Brugeren har nu adgang til filmodulet i Business Online. Log ud og ind igen for at se ændringen. 

Filmodulet fremgår som menupunktet Filer. 

 

 

 

  



Bilag C - Forslag til at opnå overblik over kunder og konti på etablerede fuld-

magter 
Forslag til at opnå overblik over kunder og konti på etablerede fuldmagter i Business Online. 

Der er 3 vigtige parametre, der behøves for overblikket: 

1. Kontohavernavn 

2. Kontonumre 

3. CVR / CPR-nummer (for entydig identifikation af kunden og opslag af Ø90 nummer) 

Disse informationer fås to steder fra: 

1. I brugeradministration under Ret bruger (på hvilken som helst bruger) i trin for tildeling af 

adgang til kontoinformation. 

2. I samlet oversigt over kontonavne (bruger skal have kiggeadgang til alle konti!) 

Den eneste parameter, der er fælles for de to steder, der kan hentes informationer, er kontohaver-

navnet. Her skal der i Excel laves et LOPSLAG, så informationer kædes sammen. 

Kopier informationer fra Ret bruger til Excel: 

1. Log ind på Business Online som administrator 

2. Tilgå brugeradministration og se oversigt over brugere. 

3. Vælg en bruger og vælg Ret bruger 

4. Gå til punktet for Tildeling af adgang til konti 

5. Tryk på pil ud for Virksomhed og få vist rulleliste over alle CVR og CPR numre, der er til-

meldt aftalen. 

6. Marker dem alle så alt data er markeret med blåt, som herunder: 

 
7. Kopier informationerne (Ctrl. + C) 



8. Gå til Excel og indsæt (Ctrl.+V) i kolonne A række 2. Række 1 kan indeholde overskrifter. 

9. Én kunde indsættes pr. celle. Cellen skal nu opdeles for at få CVR/CPR nummer og Virk-

somhedsnavn i hver sin kolonne / celle. 

10. Gør brug af funktion ”Tekst til koloner” og vælg Fast bredde. Marker en hel kolonne først, 

så alt data bliver opdelt. Tryk næste. 

11. Angiv kolonneskift som herunder: 

 
 

12. Vælg næste 

13. Talformat skal være standard 

14. Tryk på udfør 

Data’ene skal nu være opdelt med CVR/CPR i den første kolonne, en bidenstreg i kolonne to og 

kundenavn i kolonne tre. 

Kolonnen med bindestreg kan slettes. 

Resultat i Excel: 



 

Nogle informationer er klippet ud i billederne! 

 

Kopier informationer fra indstillingen Kontonavne 

1. Log ind på Business Online som administrator 

2. Tilgå menuen Kontonavne under administration og kontoindstillinger 

3. Marker side for side informationerne i kolonnerne Kontonavn i Business Online, Konto-

nummer og Kontohaver og indsæt i excel. Evt. ark 2 i samme Excel-mappe som med info 

fra Ret bruger. 

 

4. Data vil automatisk blive opdelt i kolonner, men øverste linje skal for hver side kopieret evt. 

rettes til, så data står i samme kolonner. 

5. Slet overflødige kolonner og evt. rækker. 

Når alle sider med information om kontonavn, kontonummer og kontohaver er kopieret, kan funkti-

onen LOPSLAG benyttes til at samle data i et ark. Husk at kolonnen, der søges i skal være første 



kolonne i referenceområdet, jf. forudsætninger for brug af LOPSLAG. Intervalopslag i LOPSLAG 

skal altid være FALSK. Dvs. finde et nøjagtigt match. 

Derefter sorteres data evt. efter CVR-nummer og der kan evt. laves endnu et LOPSLAG i en kun-

deliste for at tilføje Ø90 nummer til overblikket. 

Derefter kan kontrol af konti påbegyndes jf. afsnit om Bestilling af filer i Business Online. 


