
Slik sender og henter du 
filer i Nettbank Bedrift

Filbehandling brukes til å manuelt sende og hente filer mellom nett- 
banken og økonomisystemet ditt. Løsningen krever at du manuelt må  
finne frem til riktig mappe og fil på datamaskinen din når du skal sende 
eller hente filene. Dette fungerer på samme måte som når du skal lagre 
eller hente opp andre  d okumenter fra datamaskinen.

For å sende eller hente filer må du ha Nettbank Integrert, samt tilgang til «Filbehandling». 
Ta kontakt med banken eller administrator dersom du mangler dette menypunktet.

Slik sender du filer

For å sende filer kreves det at det er laget filoppsett for den aktuelle filtypen du skal sende.  
 
1. Klikk på «Send filer» i toppmenyen. Du får nå opp en liste med dine filoppsett.

2. Klikk «Velg fil» på oppsettet du ønsker å sende filer fra. Her kan du også bruke dra og 
slipp-funksjonen.



3. Et nytt vindu kommer opp, og her blar du deg frem og velger filen du ønsker å sende.

4. Gjenta prosessen dersom du ønsker å sende flere filer samtidig.

5. Når du er ferdig, klikker du på «Send fil».



7. Etter å ha sendt filen, klikker du på «meny» oppe til venstre. Deretter velger du  
«Betalinger til godkjenning» for å godkjenne tilhørende betalinger. Hvis noen betalinger 
er avvist, vil du se en merknad i rødt. Du har i tillegg full oversikt over avviste betalinger i 
menyen under «Avviste betalinger».

6. Du får en status øverst på siden som sier om filen er lastet opp eller inneholder feil.



Slik henter du filer

For å hente filer kreves det at det er laget filoppsett for den aktuelle filtypen du skal hente. 

1. Klikk på «Hent filer» i toppmenyen i nettbanken.

2. Her vil du finne uavhentede filer som er klar til henting for de filoppsettene du har.

3. Klikk på «Hent fil» og gå til riktig mappe på datamaskinen din for å lagre filen *

4. Filen blir lagret med det filnavnet du har satt opp i filoppsettet.

5. Les filen inn i ditt økonomisystem.

* Innstillinger i nettleseren din bestemmer hvordan filer lastes ned. Ofte havner disse direkte i «Nedlastinger»-mappen på datamas-
kinen din. Du må da åpne mappa, kopiere filen og lime den inn til riktig mappe. Dette kan du endre slik at du blir spurt om hvor 
filen skal lagres, og kan velge riktig mappe med en gang.

PS! Filsti vises dessverre ikke i oversikten på «Hent filer», men du kan se alle filstier under 
«Filbehandling» › «Oppsett filoverføring». Klikk på ønsket filoppsett for å vise filstiene.



Tips

I Windows kan man feste snarveier til mapper man bruker ofte, slik at man på høyresiden 
enkelt kan finne frem til riktige mapper der filene er lagret.

1. Åpne Windows filutforsker.

2. Bla frem til mappen du ønsker å feste som snarvei.

3. Merk mappen og dra den over til venstre på ønsket plassering.

4. Du vil se at mappen får en tegnestift som viser at denne er festet.

5. Nå vil du alltid finne de festede mappene når du skal bla gjennom til riktig plassering.


