Deutsche Bank Afschriften inlezen
Vanaf 27 augustus 2012 is een aantal klanten van de ABN-AMRO overgenomen door de
Deutsche Bank. De bankafschriften van de Deutsche Bank zijn, net als die van ABN-AMRO, in
te lezen in Kleisteen.
Ga naar de website van de Deutsche Bank en log in bij het internet bankieren.
Een afschrift heet bij de Deutsche Bank een rapport. Het downloaden van de
afschriften doet u via Rapporten, Rapport instellen.

 In het nieuwe scherm kiest u aan de linkerkant voor de optie Rekeninginformatie;
 Aan de rechterkant van het scherm kiest u voor de optie FFF – MT940/MT950

 Na het kiezen van de bovenstaande opties drukt u op de knop ‘Transaktie agenderen

Er verschijnt nu een Pop-upscherm waarin u de planning van het rapport kunt aangeven. U kunt
een rapport eenmalig maken, maar u kunt het eventueel ook dagelijks of wekelijks laten maken.
 In het veld ‘Naam planning’ kunt u een zelfgekozen naam invullen. Hierin mogen geen
spaties of vreemde tekens voorkomen.
 Bij Frequentie kunt u aangeven of u eenmalig een rapport wilt genereren of vaker. Als u het
rapport meteen wilt opvragen kiest u voor ‘Eenmaal uitvoeren’.
 Vervolgens vult u de datum in waarop het eerste rapport moet worden gemaakt. Hier kiest u
het beste voor de dag van vandaag.
 Het datumbereik hoeft u alleen in te vullen als u niet kiest voor Eenmaal uitvoeren.

 Tenslotte drukt u op de knop ‘Opslaan

 Na het opslaan gaat u naar Voltooide rapporten.

 Hier ziet u een overzicht van de voltooide rapporten. De nieuwste afschriften staan
bovenaan.

 Druk op de knop ‘Exporteren’.
Het dialoogvenster opslaan als wordt getoond. Hier kunt u aangeven in welke map u het mt940
bestand wilt opslaan op uw computer, bijvoorbeeld bureaublad. Onthoud de locatie waar u het
bestand opslaat. Dit bestandspad dient u straks in het Kleisteen pakket te selecteren.

1. Importeer uw bankgegevens\
e-bankieren -> importeer
In uw telebankier- of internetbankier-programma kunt u uw gegevens downloaden. Het
bestand dat hierdoor wordt aangemaakt, kunt u importeren in KLEISTEEN, mits dit in een
van de onderstaande formaten is. De volgende formaten worden ondersteund:
MT940, dit kan bij de meeste banken worden gedownload aangezien dit de internationale
standaard is en CSV-bestanden (ook wel kommagescheiden genoemd).
Om gegevens te importeren in Kleisteen gaat u naar -> e-bankieren -> importeer.
Kies in dit scherm het goede bankrekeningnummer en zoek met de knop 'bladeren' het
bestand op dat u heeft gedownload via uw internetbankier-programma. Klik dan op de knop
'importeer afschrift'.
Ga dan naar het scherm -> e-bankieren -> afboeken.

