
Information omkring Firefox 52 og Danske Bank Filplugin 

Mozilla har udgivet en ny version af deres browser Firefox – version 52. Det nye i denne 

version er, at der ikke længere er understøttelse af 3. parts plugins. 

Det betyder at Danske Bank Filplugin, der bruges til filudveksling via Business Online, 

ikke længere er brugbar i denne og fremtidige versioner af Mozilla Firefox. 

Hvis du benytter Firefox 52 og har brug for at sende eller hente filer, findes der nogle 

muligheder: 

1. Skifte til Filoverførsel Light i Business Online 

2. Benytte en anden browser 

3. Installere Mozilla Firefox ’ESR’ (Extended Support Release). 

 

 

1. Skifte til Filoverførsel Light i Business Online 

Man kan skifte til Filoverførsel Light i Business Online – denne metode benytter ikke 

Danske Bank Filplugin, men kører direkte i browseren. 

Klik på ”Administration” i menuen i toppen og klik på ”Vælg filoverførselsløsning” i 

fjerde kolonne.  

 

 



Her skal man klikke på knappen ”Vælg filoverførsel light” og efterfølgende ”Gem”. 

Så burde man kunne hente og sende filer via Mozilla Firefox. 

 

 
 

Vejledning til at benytte "Filoverførsel Light". 

1. Filer fra banken hentes i Business Online under: Filer -> Oversigt over filer fra 

banken 

2. Hvis filen har været hentet før sættes hak i ”Hentet” og trykkes søg. 

3. Tryk på linket 'Hent fil' ud for den fil der skal hentes. Der kan kun hentes én fil af 

gangen. 

4. Efter browser type vil den nu gemme, eller kunne gemme en fil 

a) I Internet Explorer kan man vælge Gem som (Den lille pil nedad til højre for 

Gem), og vælge hvor man vil gemme filen. 

b) I Firefox bliver den som standard gemt i \Overførsler, medmindre man 

vælger i Indstllinger -> Generelt -> Spørg mig altid hvor filer skal gemmes 

c) I Chrome bliver den som standard gemt i \Overførsler, medmindre man 

vælger i Indstillinger -> Advanceret indstillinger -> Spørg, hvor hver enkelt 

fil skal gemmes, inden download begynder 



d) I Safari bliver filen automatisk gemt i \Overførsler, medmindre man i Safari 

-> Indstillinger -> Generelt, har valgt en anden standard placering. Man 

kan ikke vælge dynamisk 

 
 

2. Benytte en anden browser 

Danske Bank filplugin fungerer stadig hvis man benytter Microsoft Internet Explorer. 

  

3. Installere Mozilla Firefox ’ESR’ (Extended Support Release). 

Mozilla har en alternativ version af Firefox – kaldet ESR (Extended Support Release). 

Denne version indeholder stadig understøttelsen af plugins. 

Ifølge flere medier på internettet er det planen at Firefox ESR vil understøtte brugen 

af plugins frem til omkring Maj 2018. 

 

Firefox ESR kan hentes her https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/ 

(BEMÆRK: Det er ikke noget Danske Bank supporterer eller hjælper med). 


