Brugeradministration i Netbank
Via Adgang og sikkerhed – Brugeradministration i netbank, har du mulighed for at oprette, ændre og
slette brugere i virksomhedens og evt. fuldmagtsgiveres netbank. Allerede oprettede brugere fremgår af
Brugeroversigten med brugertype og du kan se, hvilke brugere der er tildelt administratorrettigheder,
og oprette nye brugere.

Du kan udskrive en oversigt over alle virksomhedens brugere og deres rettigheder.
Ved tryk på Vis alle brugerprofiler får du en oversigt over de brugerprofiler, du selv kan tildele den
enkelte brugere. Hvis brugeren skal have andre rettigheder end de angivne, så kontakt banken.
Ved at trykke på brugerens navn, åbner du Brugeroplysninger. Her finder du detaljer om den enkelte
brugers rettigheder.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Netbank Supporten på telefon 96 63 23 33
Vestjysk Bank A/S

▪ Torvet 4-5 ▪ 7620 Lemvig ▪ CVR 34631328 ▪ vestjyskbank.dk
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Ret bruger
Her kan du ændre den enkelte brugers autorisationer. Du har følgende muligheder:
Autorisationskoder til konti:

Autorisationskoder til Depoter:

0: Ingen adgang

0: Ingen adgang

1: Se saldo og posteringer

1: Se depot

2: Se og overfør til

2: Se og købe

3: Se og overfør fra

3: Se og sælge

4: Se og overfør fra/til

4: Se og købe/sælge

Slet bruger
Her kan du slette en bruger i virksomheden. Vær opmærksom på om brugeren har oprettet betalinger,
der evt. skal gennemføres trods sletningen.

Spær bruger
Her kan du spærre en bruger i virksomheden, både dit eget brugernummer og andre brugere.

Opret kopi af bruger
Via denne funktion kan du oprette en ny bruger i virksomheden med nøjagtig samme brugerprofil,
brugertype og rettigheder til konti, som den valgte bruger.

Opret ny bruger
Uanset om du bruger funktionen Opret bruger via Brugeroversigten eller du vælger Opret kopi af
bruger via Brugeroplysninger gælder det, at du skal godkende oprettelsen ved brug af NemID.
•

Kan du godkende oprettelsen alene, bliver brugeren oprettet, når du har godkendt med NemID.

•

Skal I være to i forening til at godkende oprettelsen, skal en anden godkende oprettelsen ved
næste login til netbank – enten via linket på opstartssiden eller via fanen Til godkendelse
under Brugeradministration.

Når oprettelsen er godkendt fremsendes nøglekort og adgangskode fra NemID til den nye bruger i
løbet af 2-3 dage. Når nøglekort og adgangskode er modtaget, kan brugeren logge på virksomhedens
netbank.
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Administration af andre virksomheders brugere via fuldmagt
Når du er administrator for flere virksomheder, er det vigtigt, at du er opmærksom på den enkelte
brugers autorisationskoder (se koderne øverst på siden), og nulstiller konti, som brugeren ikke skal have
adgang til.
Sådan ændrer du en brugers tilladelser til en fuldmagtsgivers konti:
•

Vælg den bruger der skal have adgang

•

tryk på ’Ret bruger’ i højre side

•

i dette følgende billede, tryk på ’Fravalgt’

•

som herved ændres til ’Tilvalgt’

•

Herefter kan autorisationerne til de enkelte konti ændres.

Fanen ’Til godkendelse’
Skal I være to i forening til at foretage administration af brugere, bliver der vist en ”Vigtig besked” næste
gang godkender logger på netbank:
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Når du trykker på linket ”Du har ændringer til godkendelse i Brugeradministration” kommer du til fanen
Til godkendelse, hvor du kan se, hvilken bruger der er ændret.

Godkendelse foretages ved at trykke på den ændrede brugers navn

•

Godkend ændringer

•

Skal ændringerne ikke godkendes, vælges i stedet Slet ændringer i godkendelsesbilledet.

•

Godkend med NemID
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Fanen Hændelser
Her finder du en oversigt over ændringer, der er foretaget via Brugeradministrationen. Du kan udskrive
loggen eller gemme den som fil ved brug af linket Gem som fil. Du kan søge på, hvilken administrator
der har foretaget ændringerne. Ændringer foretaget i banken, fremgår også af loggen.

Fanen Rettigheder
Her finder du en oversigt over hvilke rettigheder de enkelte brugere har pr. konto/depot. Du kan søge
på en bestemt konto eller du kan få en total oversigt.

Brug for hjælp?
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til brugeradministrationen, er du velkommen til at kontakte
Netbank Supporten på telefon 96 63 23 33.
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