
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 

BRUGERPROFILER – DEL 2 



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 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Recap fra del 1: Brugerprofiler - RTGS 

29. november 2016 

1 Likviditet 

• Må lave betalinger 

• Må se bankens balance 

• Har fuld 
forespørgselsadgang/må 
trække alle rapporter 

2 Registrering 

• Må lave betalinger 

• Må ikke se bankens balance 

• Har begrænset 
forespørgselsadgang/ må kun 
trække relevante rapporter 

3 Bank afstemning 

• Må ikke lave betalinger 

• Må ikke se bankens balance 

• Har begrænset 
forespørgselsadgang/ må kun 
trække afstemningsrelevante 
rapporter 

4 Kun forespørgsler  

• Må ikke lave betalinger 

• Må se bankens balance 

• Har fuld 
forespørgselsadgang/må 
trække alle rapporter 



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 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Recap fra del 1: Brugerprofiler - GCSD 

29. november 2016 

1 Pengepolitiske operationer 

• Må handle pengepolitiske 
instrumenter 

• Har begrænset 
forespørgselsadgang/kun 
trække rapporter relateret til 
pengepolitiske instrumenter 

2 Sikkerhedsstillelse  

• Må foretage indlæggelse og 
udtagning af sikkerhed 

• Har begrænset 
forespørgselsadgang/kun 
trække rapporter relateret til 
sikkerhedsstillelse 

 

3 Kontantforsyning 

• Må foretage kontant-
forsyningsoperationer 

• Har begrænset 
forespørgselsadgang/kun 
trække rapporter relateret til 
kontantforsyning 

4 Kun forespørgsler  

• Må ikke handle pengepolitiske 
instrumenter 

• Må ikke foretage 
kontantforsyningsoperationer 

• Må ikke foretage indlæggelse og 
udtagning af sikkerhed 

• Har fuld forespørgselsadgang/må 
trække alle rapporter 



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 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Recap fra del 1: 2/4-øjnes princip 

RTGS 

• Betalinger* 

• Scandinavian Cash Pool  – 
intra-account overførsler og 
gøre brug af SCP som 
sikkerhed 

 

 

*OBS: Når der vælges 4-øjne på 
betalinger, skal beløbet og modtager 
genindtastes i godkendelsesbilledet. 

GCSD 

• Operationer vedr.  
pengepolitiske instrumenter 
OG  
kontantforsyning  
OG 
sikkerhedsstillelse 
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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 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Brugere til øvelser 

Bruger 003/004:  
RTGS Likviditet 

Bruger 005/006:  
RTGS Registrering 

Bruger 007:  
RTGS Bankafstemning 

Bruger 008:  
RTGS Kun forespørgsler 

Bruger 001-002: Fuld profil (alle profiler tildelt) 

Bruger 009/010:  
GCSD Pengepolitiske operationer 

Bruger 011/012:  
GCSD Sikkerhedsstillelse 

Bruger 013/014:  
GCSD Kontantforsyning 

Bruger 015:  
GCSD Kun forespørgsler 
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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: 

Øvelser 

• Payments I:  
Exercise P1: Payment to Another Participant MT202 

• Payments III:  
Exercise P7: Repayment of Intraday Loan 

• Monetary Policy Operations and Collateral: 
Exercise M1: Pledge Security 

• Monetary Policy Operations and Collateral: 
Exercise M9: Buy/Sell CD on Bilaterally Agreed Terms 

Grafer: 
Grafer laves i Excel. 
Se vejledning her: 
http://natinfo/Videncenter/ 
DesignOgGrafik/ 
default.aspx 
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