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1. SÅDAN KOMMER DU PÅ FIONA ONLINE 

1.1 Systemkrav 

FIONA Online virker med Explorer (version 11 og nyere), Mozilla Firefox 

og Google Chrome. Du får den bedste performance med Google Chrome. 

Det er muligt at bruge ældre versioner af Explorer, men så virker en del 

af hjælpefunktionerne ikke. 

1.2 NemID medarbejdersignatur 

For at kunne logge på FIONA Online skal du som udgangspunkt have en 

NemID medarbejdersignatur for den virksomhed, du skal indberette for. 

Hvis du har en medarbejdersignatur til et andet CVR-nummer, eller du 

ikke kan få en medarbejdersignatur, skal du kontakte FIONA Servicedesk. 

1.3 Oprettelse som bruger 

Ud over medarbejdersignatur skal du oprettes som bruger, før du kan få 

adgang til FIONA Online. Det sker ved at sende en e-mail til FIONA Ser-

vicedesk. Når vi har oprettet dig, modtager du en velkomstmail fra vores 

ekstranet. 

1.4 Første gang du logger på FIONA Online 

Når du har modtaget velkomstmailen, bør du vente ca. 15 minutter, før 

du klikker på det første link i mailen (bekræft oprettelse). Bemærk! Du må 

ikke føje det første link til "bogmærker/favoritter". Linket virker kun første 

gang, du bruger det.  

Forsiden på Nationalbankens ekstranet ser sådan ud – tryk "Log på". 

 

Log på med NemID Medarbejdersignatur. 
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Når du er logget på, kommer du til "Mine områder". Her kan du se at du 

har adgang til FIONA Online. 

 

Brug nu det andet link i din velkomstmail (Start FIONA Online) til at åbne 

FIONA Online eller klik her: https://fionaonline.nationalbanken.dk 

NB: Du kan ikke tilføje FIONA Onlines webadresse til bogmærker/favorit-

ter, mens du er logget på første gang. Vent, til du har logget på 2. gang, 

og tilføj så adressen til bogmærke/favoritter, når du står på første side i 

FIONA Online.  

https://fionaonline.nationalbanken.dk/
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2. SÅDAN ER FIONA ONLINE OPBYGGET 

FIONA Online er visuelt bygget op efter det princip, at du ser lister eller 

indberetninger i en hvid (venstre) del og hjælp og handlinger i en sort 

(højre) del:  

 

 

 

 

 

 

I den sorte menu til højre kan du se dine valgmuligheder. Menuen "Ind-

beretter" vises, hvis du markerer en virksomhed i listen. Når du har åbnet 

virksomheden og markeret en indberetning, vises menuen "Indberet-

ning", mens menuen "Kladde" vises, når du markerer en kladde. 

Andre mulige handlinger rundt omkring skal du selv trykke på for at åb-

ne, fx , eller folde ud, fx . 

En smal pink streg (lige over overskriften FIONA ONLINE), der udvider sig 

mod højre, viser, at systemet er i gang med at udføre en handling. 

2.1 Første side ("Indberettere"): de virksomheder du har adgang til 

Når du har logget på, ser du de virksomheder, som du har adgang til:  
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Hvis du har adgang til flere virksomheder, vises de i alfabetisk orden. 

Dobbeltklik på den virksomhed, du vil åbne. 

2.2 Indberetningsoversigten 

 

Indberetningsoversigten er inddelt i "Kladder" og "Indberetninger". De 

kladder, der vises, er de nye indberetninger eller rettelser, der ikke er 

sendt til FIONA endnu. (Skærmbilledet ovenfor viser kladdemenuen i høj-

re del, fordi en kladde er markeret). 

Listen under "Indberetninger" viser de indberetninger, der er modtaget i 

systemet. Bemærk, at der går op til 20 minutter, fra du har sendt en klad-

de, til den fremgår af listen. 

Kolonnen "Status" i listen under "Indberetninger" kan have tre værdier: 

 "Indeholder fejl" (ret fejlene ved at oprette erstatningskladde (se 

afsnit 4.2). 
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 "Ikke behandlet" (vi har endnu ikke behandlet indberetningen, 

men du skal ikke foretage dig mere, medmindre vi kontakter dig). 

 "Godkendt". 

2.3 Opret en ny tom kladde 

Åbn den virksomhed, du skal indberette for. Funktionen bruges kun før-

ste gang, virksomheden skal indberette til en bestemt indsamling. 

1. Klik på  nederst i den sorte menu til højre, så du får 

denne boks frem: 

2. Vælg indsamling. Fx er ERHVM/FPM månedlige indsamlinger, og ER-

HVA/FPA er årlige indsamlinger. 

3. Vælg den indberetningsperiode, du skal lave. 

4. "Upload XML" vælges kun, hvis du har en fuld og korrekt formateret 

XML-fil, du skal indlæse. Klik på "Vælg fil", og angiv stien til din XML-fil. 

5. Klik på den blå knap "Opret kladde". 

2.4 Opret en ultimo-til-primo-kladde 

Åbn den virksomhed, du skal indberette for. Funktionen bruges til at op-

rette en kladde for en ny periode med udgangspunkt i den forrige perio-

des indberetning. Faste oplysninger gentages, og ultimoværdier kopieres 

som primoværdier til den nye kladde, så du ikke skal indtaste dem igen.  

1. Marker seneste periodes indberetning. 

2. Klik på "Opret Ultimo-til-primo-kladde i den sorte menu til højre. 

2.5 Navigér i og redigér en indberetning 

Arkene (skemaerne) vises som faner i en grå bjælke. Arknavnet står med sort 

skrift, hvis der er data i, og ellers med grå skrift. Den fane, du står på, er hvid. 

 

Klik på de små pile før (<) og efter arkene (>) for at rulle til henholdsvis 

første og sidste ark. Eller klik på pil ned () yderst til højre for at få vist 

alle arkene i en rullemenu, som du kan vælge fra. 

FIONA Online kan ikke som Excel "fryse" række- og kolonnetitler, hvis der 

er mange rækker/kolonner. Derfor kan du altid se de relevante titler 

øverst i den sorte del. Markerer du et udfyldningsfelt, kan du se både 

række- og kolonnetitel samt miniforklaring: rækketitel øverst, så kolonne-
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titel og sidst miniforklaring. Desuden bliver feltets række- og kolonnetitel 

markeret grå som en ekstra mulighed for at se, hvilket felt du er i.  

 

Under rækkerne på hvert ark vises følgende linje, hvor du kan se, hvor 

mange rækker der er i arket, og vælge, hvor mange rækker pr. side du vil 

have vist (op til 100 ad gangen). Standard er 15. 

 

Du kan springe fra første til sidste række ved at trykke på « eller ». Du kan 

skifte én side ad gangen ved at trykke på < eller >, eller sidetallet. 

3. UDFYLD KLADDE – TRE FORSKELLIGE METODER 

Der er tre forskellige metoder du kan bruge til at udfylde din kladde – 

som kan kombineres. 

1. Tast data ind i de enkelte felter 

2. Kopier data fra et regneark  

3. Indlæs data fra XML-fil 

3.1 Tast data ind i de enkelte felter 

Gå til det skema, du vil udfylde, markér det felt, du vil udfylde, og – af-

hængig af indhold – indtast værdien eller vælg fra en rullemenu. Du kan 

flytte markeringen med musen eller med piletasterne eller "Tab" på dit 

tastatur. 
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3.2 Kopier data fra et regneark 

Du kan finde Excel-ark tilpasset indberetningsskemaerne under "teknisk 

materiale" her. "Skemaer uden indbyggede funktioner" er almindelige Ex-

cel-ark, mens "Excel-hjælpefil" har indbyggede makroer, der kan danne 

en XML-fil (læs guiden samme sted, før du bruger arket). 

Eksemplet nedenfor er lavet ud fra Excel-arket for ERHVM "Skemaer uden 

indbyggede funktioner". 

 

Der er to måder, du kan kopiere data fra dit Excel-ark til FIONA Online: 

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/FIONA/Sider/Erhvervsvirksomheder.aspx
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3.2.1 Kopier data til nye rækker 

Markér data i dit Excel-ark. Markeringen af celler i Excel skal svare til ind-

beretningsskemaet. Bemærk: Hvis du har dansk tegnsætning i Excel, skal 

du vælge dansk som sprog i FIONA Online. 

Markér i FIONA Online det første felt, hvor du vil indsætte data. Vælg 

dernæst "Indsæt rækker fra udklipsholder i nye rækker" i menuen til højre 

(fremhævet her med grøn firkant). 

 

FIONA Online opretter nu automatisk det nødvendige antal rækker og 

indsætter data fra din udklipsholder.  

  

Hvis der er ugyldige værdier i det data, du prøver at indsætte, vil du få 

en besked, der angiver række og celle for den værdi, der ikke kunne ind-

sættes. Når værdien er rettet, kan du prøve at indsætte igen. 

3.2.2  Kopier data til eksisterende rækker 

Markér data i dit Excel-ark. Markeringen af celler i Excel skal svare til ind-

beretningsskemaet. Bemærk: Hvis du har dansk tegnsætning i Excel, skal 

du vælge dansk som sprog i FIONA Online. 
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Markér i FIONA Online det første felt, hvor du vil indsætte data, som vist 

nedenfor. Tryk CTRL-V på dit tastatur, og data bliver indsat. 

 

Data er nu indsat som vist nedenfor. Du kan kun kopiere data til de ræk-

ker, der er vist i FIONA Online. Du kan vælge, hvor mange rækker du vil 

have vist ad gangen (op til 100), ved at vælge i den lille dropdown-menu 

efter den sidste række. 
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3.3 Indlæs data fra en fuld eller delvis XML-fil 

Du kan indlæse en XML-fil i FIONA Online. Din virksomhed kan lave en au-

tomatisk løsning, der danner en XML-fil, eller du kan bruge Nationalban-

kens Excel-hjælpefil, som du finder under teknisk materiale her, til at 

danne en XML-fil. 

3.3.1 Indlæs en fuld XML-fil (åbner i kladde, før du sender den) 

1. Klik på "Opret kladde" nederst i den sorte menu til højre, så du får 

boksen frem i skærmbilledet nedenfor: 

2. Vælg indsamling. Fx ERHVM/FPM månedlige indsamlinger, og 

ERHVA/FPA er årlige indsamlinger. 

3. Vælg den indberetningsperiode, du skal lave. 

4. Klik på "Vælg fil", og angiv stien til din XML-fil. 

5. Klik på "Opret kladde". 

 

Herefter oprettes en kladde for perioden med data fra din XML-fil. 

3.3.2 Indlæs en delvis XML-fil 

En delvis XML-indlæsning tilføjer indholdet fra din 

XML-fil uden at slette det data, du har i kladden i 

forvejen.  

Du kan indlæse en delvis XML-fil, når du har en 

kladde åben. I menuen til højre foldes punktet 

Kladde" ud. Vælg "Importer delvis STINA XML" og 

angiv stien for din XML-fil ved at trykke "vælg fil". 

 

4. SEND OG RET EN KLADDE 

Når kladden er udfyldt, sender du den til Nationalbanken, hvor den bliver 

behandlet i vores kontrolsystem. Bemærk: der går et stykke tid, før du 

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/FIONA/Sider/Erhvervsvirksomheder.aspx
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kan se den indsendte indberetning i FIONA Online (normalt ca. 20 min.). 

Du modtager en mail samme dag, hvis systemet har fundet fejl.  

4.1 Send kladde 

Du kan gøre det på to måder: 

 Du står i den åbne kladde: 

-> Klik på  i den sorte menu til højre, og 

vælg første punkt "Indsend kladde". 

 Du står i indberetningsoversigten: 

-> Markér den kladde, du ønsker at sende, og vælg menupunktet 

"Indsend kladde". 

4.2 Ret indsendt indberetning – opret erstatningskladde 

1. Navigér til indberetningsoversigten 

2. Markér den indberetning, du ønsker at rette 

3. Klik på "Opret erstatningskladde" i den sorte menu til højre. 

4. Dobbeltklik på kladden under "Kladder" i indberetningsoversigten. 

 

 

4.3 Ret indsendt indberetning eller indlæs fuld rettet XML-fil 

1. Navigér til indberetningsoversigten 

2. Klik "Opret Kladde" nederst i menuen til højre 
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3. Sæt kryds i boksen "Inkludér perioder med indsendte og …" 

4. Vælg den indberetningsperiode, du vil genindberette for 

5. Klik på "Vælg fil" og angiv stien for din XML-fil 

6. Klik "Opret kladde". 
 

5. SEND EN FULD XML-INDBERETNING DIREKTE  

Vil du sende en fuld XML-indberetning direkte uden at se indberetningen i 

kladde først, så stå på den første side i FIONA Online ("Indberetter"). Det 

gælder både for en ny periode, og hvis du skal rette en sendt indberetning. 

1. Klik i den sorte del i højre side på "Indsend indberetningsfil", så 

denne boks åbner sig: 

2. Vælg XML-filen i din stifinder 

3. Vælg om du vil validere eller indsende (validér fanger ikke alle fejl) 

4. Vælg indberetter, familie (BPM6), indsamling og periode 

5. Skal du rette en indberetning, så sæt hak i "Inkludér perioder med 

indsendte …", og vælg den periode, du vil genindberette for 

6. Tryk Send. 
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6. OVERSIGT OVER MENUER I FIONA ONLINE 
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7. HAR DU BRUG FOR HJÆLP? 

Uanset hvad dit problem består i (fx log på, FIONA Online som system, 

indhold af indberetningen), så kontakt FIONA Servicedesk, e-mail fio-

na@nationalbanken.dk eller telefon 33 63 68 14. 

mailto:fiona@nationalbanken.dk
mailto:fiona@nationalbanken.dk

