
DANMARKS 
NATIONALBANK 

Gitter- og hjælpelinjer 
For at se gitter- og hjælpelinjer 
1. Klik på Vis 
2. Vælg Gitterlinjer og/eller 
Hjælpelinjer 
 
Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 
hjælpelinjer 
 

Forsider: 
Husk at der er mulighed for at 
vælge mellem 6 forsideslides 

Valgfrit: 
Indsætte Sidehoved og sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  
2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Tjek om der er sat hak i Dato og 
klokkeslæt - Opdater automatisk og i  
Diasnummer 
4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 
7. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkelt slide 

BETALINGER II 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Betalinger II 

• Lære at lave overførsler mellem egne konti 

• Lære at oprette stående ordrer 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 
Se slides med flere billeder. 
 
Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 
venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 
 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 
3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 
 
 
4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 
hjørner 
 
 

Interne overførsler 
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• Overførsler mellem egne konti hedder Intra Account Transfer 
Instruction (IATI) i Kronos2 
 

• Afviklingskonti hedder LOM Accounts i Kronos2 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Der kan overføres mellem Settlement Account og LOM Accounts – 
og som noget nyt kan overførslen laves begge veje 

RTM 

VP Trade LOM 

VP  Periodic 
LOM 

Express LOM 

CLS LOM 

NETS INTRA 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Intra-Account Transfer Instruction, IATI 
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Transfer options (overførselsmuligheder) 
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All available – no credit:  
• Systemet overfører, hvad der er tilgængeligt på Settlement account. 
 
All available – utilise credit:  
• Systemet overfører, hvad der er tilgængeligt på Settlement account, 

og dét der er tilgængeligt i sikkerheder.  
 
Exact amount – no credit:  
• Systemet overfører kun det eksakte beløb, der er til rådighed på 

Settlement account.  
• Hvis ikke det eksakte beløb kan imødekommes, afvises overførslen.  
 
Exact amount – utilise credit:  
• Systemet overfører det eksakte beløb fra Settlement account og fra 

tilgængelige sikkerheder.  
• Hvis ikke det eksakte beløb kan imødekommes, afvises overførslen.  



Transfer options (overførselsmuligheder) 
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Maximum available – no credit:  
• Systemet overfører det maksimale tilgængelige på settlement account 

op til det angivne beløb.  
• Er der ikke dækning for det ønskede beløb, overfører systemet alt, 

hvad der står på settlement account.  
• Overførslen afvises ikke, selv om der ikke er tilstrækkelig med penge 

på settlement account. 
 
Maximum available – utilise credit:  
• Systemet overfører, hvad der er tilgængeligt både fra Settlement 

account og sikkerheder, men kun op til det angivne beløb.  
• Overførslen afvises ikke, selv om der ikke er tilstrækkelig med penge.  
• Hvis I har sikkerhedsret, vil systemet give jer automatisk 

kreditforlængelse via Sikkerhedsretten hos VP - i det tilfælde, at 
summen af settlement account og tilgængelige sikkerheder ikke 
dækker det ønskede overførselsbeløb. 

 

 



Øvelse 
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Exercise P4: Intra-account Transfer Instructions 

 



Stående ordrer 
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Stående ordrer hedder Standing intra-account 
funding arrangement i Kronos2 

Typer af stående ordrer: 

• Week Day = Default (Anbefales) 
• Gælder mandag til fredag ugens dage 

• Week Day = Specific Week Day, fx Monday 
• Gælder kun for én specifik hverdag 

• Kombinér IKKE de to typer 

• Husk altid SUBMIT 



Stående ordrer – Override funktion 
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Override Standing intra-account funding 
arrangement  

• Denne funktion kan anvendes til at overskrive en 
stående ordre for en specifik dato, fx ultimo 
måneden eller året  

• Èngangsregistrering 

• Husk Modify under Action for at se ændring 

• Overblik over de stående ordrer – se OP003 

 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Maintain standing intra-account funding 
arrangement 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Override standing intra-account funding 
arrangement 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

 
 
 
 
 
Øvelse 

Exercise P5: Standing Intra-Account Funding 
Arrangement  
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