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Vad är Visma.net AutoPay?

Visma.net AutoPay integrerar Visma.net Financials med din bank och gör det möjligt för 
dig att hantera dina elektroniska betalningar och banktransaktioner direkt i ditt finansiella 
system. De tidigare manuella stegen som krävdes för att skicka och ta emot elektroniska 
betalningar har därmed förenklats.

I Visma.net AutoPay:
 �	Skickar du dina leverantörsfakturor för betalning, direkt till din bank.
 �	Hämtar du information om betalda leverantörsfakturor, direkt från din bank.
 �	Hämtar du information om kundinbetalningar, direkt från din bank.
 �	Hämtar du kontoutdrag, direkt från din bank.
 �	Har du en säker betalnings- och attestprocess.

Hur fungerar Visma.net AutoPay?

Visma.net AutoPay är helintegrerad med Visma.net Financials och möjliggör full 
automatisering av din betalningshantering.

Efter registrering av leverantörsfakturan och godkännande av betalningsförslag, skickas 
uppdraget automatiskt till banken. Visma.net AutoPay sköter kommunikationen mellan 
banken och Visma.net Financials genom att uppdatera fakturans status allt efter som den 
behandlas. När fakturan är betald sker de nödvändiga finansiella transaktionerna i Visma.net 
Financials per automatik.

Fördelar

 �	Ingen onödig manuell hantering.
 �	Förenklad betalningshantering där varje del i betalningsproceesen är 
  helt integrerat och automatiserat.
 �	Snabbare och mer korrekt återkoppling genom detaljerad betalningshantering.

Visma.net AutoPay

Bank A

Bank B

Bank C

Visma.net Financials
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Hur är det att jobba med Visma.net AutoPay?

Visma.net AutoPay är en unik lösning från Visma. Med Visma.net AutoPay är dina 
likvidkonton alltid uppdaterade till 100 procent med de senaste betalningarna, från kunder 
och till leverantörer, behandlade och bokförda.

Helt automatiserade processer sparar mycket tid. I de två processflödena visar vi hur en 
automatiserad process skiljer sig mot en manuell.

Ladda ner betalningsfil 
från banken01
Spara filen på din dator02
Välj filen03
Importera filen till ditt 
ERP-system04
Matcha betalningar med dina 
utestående kundfakturor05
Bokför transaktionerna06
Uppdatera kundreskontra07

Banken tar emot betalning01
Full integration mot bank 
av inbetalningar02
Automatisk matchning och 
bokföring av inbetalningar03

Manuell hantering av inbetalningar Process med Visma.net AutoPay

Längre tid, större risk för fel 
och mindre kontroll.

Helt automatisk process, 
mindre risk för fel.

=

=
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Skapa betalningsförslag01
Godkänn betalningsförslag02
Skapa betalningsfil03
Spara ner filen04
Logga in på banken05
Välj och ladda upp fil06

Importera återrapportering09

Skapa och godkänn 
betalningsförslag01
Betalningsfil skickas automatiskt 
till bank02
Återrapportering importeras
automatiskt från bank03

Manuell hantering av utbetalningar Process med Visma.net AutoPay

Längre tid, större risk för fel 
och mindre kontroll.

Helt automatisk process, 
mindre risk för fel.

=

=

Logga in på banken igen07
Ladda ner fil08

Bokför betalningar10

Betalningar bokförs och 
leverantörsreskontra uppdateras 
automatiskt04
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Fördelar

 �	En beprövad lösning av tusentals kunder till Vismas befintliga system.
 �	Förbättrad kontroll över dina betalningar genom loggning av händelser, 
  definierade betalningsroller, attestprocess och hög säkerhet.
 �	Visar betalningshistoriken, så du har full kontroll på historiken och minskar 
  risken för bedrägeri.

En helt automatiserad betalningsprocess minskar risken för misstag och dubbelarbete. 
Manuella matchningar och bokningar kan lätt leda till fel. Visma.net AutoPay hjälper dig 
att skapa säkrare betalningar. Dessutom sparar du tid genom att hela betalningsprocessen 
automatiseras.

Identifiering i två steg ökar ditt företags säkerhet

Identifiering i två steg ger dig dubbel kontroll. Denna dubbelattest kontrollerar både att det 
är en person som har behörighet att utföra betalningar samt personens identitet. Endast 
en person med behörighet att signera betalningar kan betala leverantörsfakturor. Detta 
ökar kontrollen av dina utgående betalningar och förhindrar obehörigt nyttjande av ditt 
bankkonto.

Identifieringsprocessen i Visma.net AutoPay ger dig också full spårbarhet kring vilka 
betalningar som gjorts samt av vem.

Dubbelattestfunktionen leder till intern effektivitet och ger dig den säkerhet du behöver för 
att leda ett företag.

Integration med ditt affärssystem

Visma.net Autopay stöds av vårt affärssystem i molnet - Visma.net Financials.
Under hösten 2015 kommer våra övriga affärssystem att fullt ut erbjuda stöd för Visma.net 
Autopay. Det är Visma Business, Visma Global, Visma Control och Visma PX.

Genom att statusen på transaktionerna uppdateras automatiskt, ger detta dig en 
realtidsöverblick av dina betalningar och var i processen de befinner sig. 

Att betala dina leverantörer kräver därför inte mer än ett klick. Betalningarna behöver bara 
attesteras och godkännas innan de skickas till banken. Statushanteringen möjliggör för 
dig att följa betalningarna genom hela betalningsprocessen. Så du kan helt enkelt luta dig 
tillbaka, slappna av och se hela flödet i betalningsprocessen utan att lyfta ett finger!
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Nyckelfunktioner

Helautomatiserad integration:
När du har registrerat fakturan tar Visma.net AutoPay hand om resten.

CGI – ISO 20022 klar:
Visma.net AutoPay stödjer den senaste tekniken för bankernas format. Detta betyder att 
Visma.net följer formatet ISO 200022.

Dubbel attest:
För att betalning ska genomföras är det möjligt att ha två skilda personer för attest. Dessut-
om loggas samtliga händelser i flödet med person och datum. Förfarandet med dubbla atte-
stanter använder ett Visma ID för att godkänna betalningarna. Ett Visma ID skapas separat 
för att garantera säker attest.

Användarroller:
Visma.net AutoPay har fyra fördefinierade användarroller för att separera vad användarna 
får lov att utföra i betalningsflödet.

Sammanfattning

 • Visma.net AutoPay automatiserar alla in- och utgående betalningar
 • Service utan den manuella hanteringen av filer
 • Service med hög säkerhet
 • Bevisad minskning av tiden som läggs på betalningar
 • Garanterad ökning av intern effektivitet

Visma.net Autopay stöds av Handelsbanken och SEB. Under hösten 2015 kommer även 
Danske Bank och Nordea att finns tillgängliga. Swedbank planerar att kunna stödja Visma.net 
Autopay i början av 2016.

Automatisk betalningsförmedling med hjälp av Visma.net 
AutoPay har förenklat vårt arbete och reducerat tiden som vi 
använder på fakturahantering väsentligt.

 Jarl Skyrud, vd, Frostad & Skyrud AS
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Om Visma

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, 
inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och 
konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat 
och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, 
och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 400 anställda och omsatte 
7 100 miljoner norska kronor 2014.

Kontakta oss

Telefon: 010-141 27 77   
E-post:  info@vismasoftware.se 

Malmö (huvudkontor)

Besöksadress
Neptuniplan 9
211 18 Malmö

Postadress
Box 4015
203 11 Malmö

Stockholm

Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm

Göteborg

Gårdatorget 2
412 50 Göteborg

Umeå

Umestan Företagspark Hus 3
903 47 Umeå


