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Information och inställningar i MONITOR för ISO 

20022 
MONITOR har stöd för ISO 20022 och P27. Du behöver uppdatera till den senaste 

versionen 09.00.17 och senaste patchen, samt installera MQL-filen som finns med i 

patchen 'edi_format_camt053_camt054.mql' för att återrapportering av in- och 

utbetalningar ISO ska fungera. 

OBS!OBS!OBS!OBS! Du måste stämma av med er bank och bankgirocentralen innan du börjar använda 

det nya formatet för eventuella avtalsnummer/andra uppgifter som gäller för betalningar i 

formatet ISO 20022 i er bank. Dessa uppgifter anger du under Systemvård | Allmänt 

|Systeminställningar, se sid. 2. 

Allmänt om ISO 20022 

ISO 20022 och P27 är en bankgemensam standard för att skicka betalningar som bygger på 

filformatet pain.001.001.03. Betalsätt ISO i MONITOR stödjer detta filformat.  

Betalsättet hanterar EUR betalningar (en så kallad SEPA betalning), SEK betalningar samt 

övriga valutor. Vi föreslår att du skickar en betalningsfil för SEPA (EUR inom EES), en för SEK 

och en för resterande utlandsbetalningar. För att underlätta detta finns en kryssbox (inom 

EES) i utbetalningsförslaget som visas när du väljer betalsättet ISO. När den är markerad får 

du enbart med SEPA betalningar i utbetalningsförslaget. 

OBS!OBS!OBS!OBS! Se även våra tips och förslag på hanteringen, sid. 7. 

Följande banker finns det stöd för i MONITOR: 

 SE Banken 

 Nordea 

 Handelsbanken 

 Swedbank 

 Danske Bank 
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Inställningar rutinen Företagsinformation – Avsändarkonto 

Som avsändarkonto används IBAN-konto och BIC som finns angiven i rutinen 

Företagsinformation. Dock överstyrs detta konto av valutakonto om det finns angivet under 

knappen K. 

 

Undantag för avsändarkonto finns för Swedbank och 

Handelsbanken 

Swedbank 

Avsändarkontot ska ha ett BBAN format clearingnummer + kontonummer. 

Om clearingnummer börjar med ”8” totalt 15 siffror (clearingnummer 5 + kontonummer 

10). 

Om clearingnummer börjar med ”7” totalt 11 siffror (clearingnummer 4 + kontonummer 7). 

För att hantera detta finns det under Systemvård | Allmänt | Företagsinformation och 

knappen K möjlighet att lägga in ett avsändarkonto i BBAN format samt Clearingnummer 

och Clearingsystem SESBA. Detta måste vara ifyllt på samtliga valutor som används. Fälten 

ligger längst till höger i tabellen. 

Handelsbanken 

Avsändarkonto för betalningar i SEK/kontantutbetalningar anges i BBAN format med 

clearingnummer och kontonummer. Clearingnummer 4 siffror och kontonummer 9 siffror = 

totalt 13 siffror. 

För att hantera detta finns det under Systemvård | Allmänt | Företagsinformation och 

knappen K möjlighet att lägga in ett avsändarkonto i BBAN format samt Clearingnummer 

och Clearingsystem SESBA. Detta måste vara ifyllt för valutan SEK. Fälten ligger längst till 

höger i tabellen. 
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Systemparametrar att uppdatera i rutinen Systeminställningar 

Fliken Inköp 

Under fliken Inköp och rubriken Utbetalning ska dessa inställningar göras: 

Signer ID/Organisation number (ISO) 

Ange nummer för att identifiera avsändaren. Denna uppgift får du från er bank. 

Handelsbanken, Danske Bank, Nordea Business (filimport), SE Banken, och Nordea 

Corporate Netbank har inget Signer ID för ISO så där anger du ert organisationsnummer.  

Swedbank har Signer ID för ISO betalningar; format 06 + org.nr. + B001 (se ert avtal med 

banken). 

Avtals-/Kundnummer (ISO) 

Ange ert avtals-/kundnummer för ISO betalningar som du får från er bank.  

Handelsbanken, Danske Bank och Nordea Business (filimport) har inget avtalsnummer för 

ISO så där anger du ert organisationsnummer.  

SE Banken, Nordea Corporate Netbank; (se ert avtal med banken = kund bank–ID). 

Swedbank har avtalsnummer enligt format; 06 + org.nr. + B001 (se ert avtal med banken). 

Sökväg till betalningsfilen (ISO) 

Här anger du en sökväg till en katalog där betalfilen för ISO ska sparas. Vi rekommenderar 

att du skapar katalogen BETALFIL i roten på enhet C: Ange sedan här C:\BETALFIL\ för att 

betalningsfilen ska skapas i den katalogen. 

Sökväg till återrapporteringsfil (ISO) 

Här anger du en sökväg till en katalog dit återrapporteringsfilen för ISO sparas. 
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System 

Under fliken System och rubriken Ekonomi ska dessa inställningar göras: 

Betalningsformat 

Välj inställningen som motsvarar er bank. 

Återrapporteringsformat (ISO) 

Ange format CAMT053 eller CAMT054 (stäm av detta med er bank). 

 

Uppdatering leverantörer 
Under knappen Bet.info i rutinen Uppdatering leverantörer ska inställningar göras för 

samtliga ISO betalningar, även inställningar för BG- och PG-betalningar i SEK. Se tabellen 

nedan för vägledning. 
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Vid övergången till ISO betalningar kan detta massuppdateras i rutinen Utskrift leverantörer, 

se under rubriken "Inställningar steg för steg per valuta". 

OBS!OBS!OBS!OBS! Det får inte förekomma mellanrum/blankslag i IBAN kontonumret. 

SEK Bankbetalning till utländsk leverantör = Bankkontotyp IBAN, BBAN eller Övrigt- 

SEK Bankbetalning till svensk leverantör = Bankkontotyp BBAN eller Övrigt. 

Förklaringar Betalningsmetod   Avgiftskoder 

NURG Non urgent payment CRED Avgift betalas av fordringsägaren 

SDVA Same day value  DEBT Avgift betalas av betalaren 

SEPA Single Euro Payment Area SHAR Båda bär sina egna avgifter 

URGP Urgent Payment  SLEV Båda bär sina egna avgifter (rek. SEPA) 

    

Vad menas med BBAN och IBANVad menas med BBAN och IBANVad menas med BBAN och IBANVad menas med BBAN och IBAN    

BBAN står för Basic Bank Account Number och är kundens nationella kontonummer – Clearing+ kontonummer.  

Längden på detta kontonummer varierar beroende på vilket land det är.  

Det finns ingen internationell standard som är gemensam för BBAN, varje enskilt land har sitt specifika nummer.  

För att standardisera och förenkla internationella banktransaktioner introducerades därför IBAN.  
       (IBAN används mest inom EU länder) 

Uppdatera ankomstregistrerade/preliminärbokade fakturor 

1. Ta fram alla fakturor i rutinen Utskrift ej bokade/spärrade fakturor. 

2. Ändra betalsätt till ISO på varje faktura i rutinen Registrera leverantörsfakturor / 

definitivbokning. 

Då blir även ankomstregistrerade/preliminärbokade fakturor uppdaterade när du kör MQL-

filen ’upd_levresk_for_sepa_betalning_9_0_9 o vidare’ som vi beskriver i Steg 3 för respektive 

valuta. 

Inställningar steg för steg per valuta 

SEK Steg 1 

1. Gå till rutinen Utskrift leverantörer. 

2. Selektera på Valuta SEK. 

3. Välj listtyp Parametrar. 

4. Markera fältet Bet.sätt och gå till Redigera – välj Sök och ersätt.  

Sök efter "LB" och ersätt med "ISO, tryck på Ersätt alla och Stäng rutan Sök och 

Ersätt.  
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Tryck sedan på Spara så har Bet.sätt ändrats till ISO för samtliga leverantörer som 

tidigare hade LB i listan. 

 

SEK Steg 2 

1. Installera MQL-filen ’upd_lev_utbet_ISO_SEK_9_0_9 o vidare’ i rutinen Systemvård | 

Skrivare/Användare | Administration av databas, se bild i steg 3. 

2. Gå till rutinen Utskrift leverantörer. 

3. Välj listtyp Betalningsinformation. 

4. Selektera på valutakod SEK och betalsätt ISO. 

5. Se till att leverantörerna har information enligt tabellen sid. 4. Använd Sök och ersätt 

för att massuppdatera och säkerställa informationen Mottagarkod NURG och 

Avgiftskoder SHAR. Markera fälten och gör på samma sätt som i steg 1, men sök 

efter NURG och ersätt med NURG. Sök efter SHAR och ersätt med SHAR. Stäng 

rutan Sök och ersätt, tryck på Spara i listan. 

 

SEK Steg 3 

1. Gå till rutinen Utbetalningsförslag. 

2. Selektera på Valutakod SEK och blanka ut fältet betalningssätt (fältet ska vara helt 

tomt). 

3. Ta fram listan. 
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4. Byt betalsätt till ISO, använd Sök och ersätt (se bild under steg 1). 

5. Installera MQL-filen ’upd_levresk_for_sepa_betalning_9_0_9 o vidare’ i rutinen 

Systemvård | Skrivare/Användare | Administration av databas. Hämta filen som du 

har sparat ner på datorn under SQL-skript och Kör databasfil. Tryck OK när du får 

meddelande att Databasen är uppdaterad och Spara. 

 
 

SEK Steg 4 – test att utbetalningen fungerar 

1. Gå till rutinen Utbetalningsförslag. 

2. Ange SEK plus eventuellt förfallodatum (enligt era rutiner) och välj betalningssätt ISO 

och avmarkera Inom EES. 

3. Markera vilka som ska betalas, spara och verkställ betalningen. 

4. Svara JA på efterföljande frågor och du guidas vidare till rutinen Transaktionslista. 

5. Skriv ut listan och skapa betalningsfilen. 

TIPSTIPSTIPSTIPS vid första betalfil m.m., se sid. 9. 

EUR Steg1 

1. Gå till rutinen Utskrift leverantörer. 

2. Selektera på valutakod EUR. 

3. Välj listtyp Parametrar. 

4. Markera fältet Bet.sätt och byt detta till ISO för samtliga leverantörer i listan genom 

att använda Sök och ersätt. Se bild Steg 1 SEK. 

EUR Steg 2 

1. Gå till rutinen Utskrift leverantörer. 

2. Selektera på valutakod EUR. 



Monitor ERP System  2022-03-01 
Ann-Louise Axlund  8 (11) 

www.monitor.se +46 (0) 650 766 00  

3. Välj listtyp Betalningsinformation. 

4. Se till att leverantörerna har information enligt tabellen på sid. 4.  

5. Använd Sök och ersätt för att uppdatera informationen SEPA och SLEV, se Steg 2, 

punkt 5 SEK. 

EUR Steg 3 

1. Gå till rutinen Utbetalningsförslag. 

2. Selektera på Valutakod EUR och blanka ut fältet betalningssätt (fältet ska vara helt 

tomt). 

3. Ta fram listan. 

4. Byt betalsätt till ISO, använd Sök och ersätt (se bild under Steg 1 SEK). 

5. Installera MQL-filen ’upd_levresk_for_sepa_betalning_9_0_9 o vidare’ i rutinen 

Systemvård | Skrivare/Användare | Administration av databas. Hämta filen som du 

har sparat ner på datorn under SQL-skript och Kör databasfil. Tryck OK när 

meddelande om att databasen är uppdaterad och spara (se bild Steg 3 SEK). 

EUR Steg 4 – test att utbetalningen fungerar 

1. Gå till rutinen Utbetalningsförslag. 

2. Selektera på valutakod EUR och eventuellt förfallodatum (enligt era rutiner). Välj 

betalningssätt ISO och markera Inom EES. 

3. Markera vilka som ska betalas, spara och verkställ betalningen. 

4. Svara JA på efterföljande frågor och du guidas vidare till rutinen Transaktionslista. 

5. Skriv ut listan och skapa betalningsfilen. 

TIPSTIPSTIPSTIPS vid första betalfil m.m., se sid. 9. 

Övriga valutor Steg 1 

1. Gå till rutinen Utskrift leverantörer. 

2. Selektera på valutakod SEK och EUR med exkludera markerat, dvs. alla valutor utom 

SEK och EUR listas. 

3. Välj listtyp Parametrar. 

4. Markera fältet Bet.sätt och byt detta till ISO för samtliga leverantörer i listan genom 

att använda Sök och ersätt. Se bild Steg 1 SEK. 

Övriga valutor Steg 2 

1. Gå till rutinen Utskrift leverantörer. 

2. Selektera på valutakod SEK och EUR med exkludera markerat. 

3. Välj listtyp Betalningsinformation. 
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4. Se till att leverantörerna har information enligt tabellen sid 4. 

5. Använd med fördel Sök och ersätt för att uppdatera informationen NURG och SHAR, 

se bild Steg 2 SEK. 

OBS!OBS!OBS!OBS! Inställningar för leverantörer från USA, se sid. 11. 

Övriga valutor Steg 3 

1. Gå till rutinen Utbetalningsförslag. 

2. Selektera på Valutakod SEK och EUR med exkludera markerat och blanka ut fältet 

betalningssätt (fältet ska vara helt tomt). 

3. Ta fram listan. 

4. Byt betalsätt till ISO, använd Sök och ersätt. Se bild under Steg 1 SEK. 

5. Installera MQL-filen ’upd_levresk_for_sepa_betalning_9_0_9 o vidare’ i rutinen 

Systemvård | Skrivare/Användare | Administration av databas. Hämta filen som Du 

har sparat ner på datorn under SQL-skript och Kör databasfil. Tryck OK när du fått 

meddelande att Databasen är uppdaterad och spara, se bild Steg 3 SEK. 

Övriga valutor Steg 4 – test att utbetalningen fungerar 

1. Gå till rutinen Utbetalningsförslag. 

2. Selektera på valutakod SEK och EUR med exkludera markerat och eventuellt 

förfallodatum (enligt era rutiner). Välj betalningssätt ISO och avmarkera "Inom EES". 

3. Markera vilka som ska betalas, spara och verkställ betalningen. 

4. Svara JA på efterföljande frågor och du guidas vidare till rutinen Transaktionslista. 

5. Skriv ut listan och skapa betalningsfilen. 

TIPSTIPSTIPSTIPS vid första betalfil m.m., se sid. 9. 

TIPS vid första betalfil!TIPS vid första betalfil!TIPS vid första betalfil!TIPS vid första betalfil!    

Det kan vara bra att köra enbart några få betalningar första gången och följa hela flödet till 

betalningen är gjord, innan du kör större filer med resterande betalningar. Detta för att 

säkerställa att allt fungerar. 

Utbetalningsförslag – skapa betalfil – vårt förslag 
Skicka en betalningsfil för SEPA (EUR inom EES), en betalningsfil för SEK och en betalningsfil 

för resterande utlandsbetalningar. *) Enligt information vi har fått från våra kunder kan 

även detta i vissa banker dessutom bli billigare.  

För att underlätta detta finns en kryssruta (Inom EES) i utbetalningsförslaget som visas när 

du väljer betalsättet ISO. När den är markerad får du enbart med SEPA-betalningar i EUR. 

*) Vi rekommenderar att Du direkt efter omställning till ISO betalningar hanterar det så här: 
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1. Selekterar på EUR och ISO, samt markerar Inom EES, skapar utbetalningsförslag och 

skickar filen.  

2. Selekterar på SEK samt avmarkerar Inom EES, skapar utbetalningsförslag och skickar 

filen.  

3. Selekterar på SEK och markera exkludera (ger övriga valutor) samt avmarkerar Inom EES, 

skapar utbetalningsförslag och skickar filen. 

  

OBS!OBS!OBS!OBS! DETTA ÄR STANDARDINSTÄLLNINGAR som fungerar för de flesta leverantörer.  

Eftersom bankerna hanterar olika inställningar i sina filformat får du räkna med att 

det under en övergångsperiod kan vara vissa leverantörer som avvisas av MONITOR 

eller av banken.  

Då får du ett felmeddelande som hänvisar till vad som orsakar problemet och vad 

som behöver justeras. 

Om du inte hittar orsaken till problemet så skicka ditt ärende till 

support@monitor.se. Bifoga betalfil, samt felmeddelandet från banken eller 

MONITOR för att vi ska kunna felsöka. 
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Undantag 

Inställningar för betalningar till leverantörer i USA 
Bankkontot typ  BBAN 

Bankkonto  Ange leverantörens konto 

SWIFT /BIC  Ange leverantörens SWIFT/BIC 

Clearing nr   ABA-no/Routing no/Fedwire no (består alltid av 9 siffror) 

Clearingsystem USABA 

Bankens fullständiga namn och fullständiga postadress måste anges 

 

Förteckning över Clearingsystem. 


