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Visma.net Logistics
Full kontroll på ditt lager

Vad är Visma.net Logistics?

Visma.net Logistics är en modul i det 
molnbaserade affärssystemet Visma.net. En 
logistiklösning som förser dig med aktuella 
försäljningssiffror, visar vilka varor som 
kommer in till och går ut från lagret, visar 
när en beställning är klar för leverans och 
mycket mer.

Visma.net är ett effektivt verktyg för alla 
typer av verksamheter och kan anpassas 
till just dina affärsprocesser för ett smidigt 
arbetsflöde.

Visma.net hjälper dig att ta kontrollen 
genom att göra din verksamhet effektivare 
och tillhandahålla tillförlitlig information 
som ger nöjdare kunder och möjlighet till 
bättre marginaler.

Exempel hur Visma.net Logistics ger 
dig bättre kontroll: 

 � Uppdaterad bruttovinstmarginal 
  för sålda produkter.

 � Realtidsinformation om vad som 
  finns i lager och vilka varor som 
  är leveransklara.

 � Direktleverans från leverantör 
  till kund.

 � Tillgång till information var du än 
  är och från alla enheter.

Hur fungerar Visma.net Logistics? 

Få snabbt information om dina kunder;  
ekonomisk information, orderstock, 
planerade leveranser, statistik, etc. 
Detsamma gäller för leverantörer och 
artiklar. Informationen kan filtreras på datum 
och anpassas efter dina specifika behov.

Visma.net Logistics ger ditt företag en 
effektiv strukturell process. Med rätt 
information om din verksamhet vet du vad 
du behöver prioritera vilket medför färre 
misstag.
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Så hjälper Visma.net Logistics ditt 
företag med inköp

	� Skapa optimal beställningsmängd 
  från leverantören, då du känner 
  till prisförhållanden för inköp av 
  artiklar och kan jämföra med andra 
  leverantörer. Detta ger dig 
  information om aktuell kostnad 
  för ditt senaste inköp. Avancerade 
  regler för inköp kan också 
  skapas, som säsongsvariationer eller 
  medelvärdesberäkningar.

	� Möjlighet att lägga till anskaffnings-
  kostnader för artiklar genom att 
  fördela kostnader på vikt, värde eller 
  mängd. Den nya varukostnaden 
  räknas ut automatiskt. Genom att 
  inkludera transportkostnaderna och 
  andra anskaffningskostnader får du 
  en korrekt kostnad per styck, och 
  kan på så sätt fatta väl underbyggda 
  beslut för att öka lönsamheten. När 
  du nu får fram korrekt kostnad 
  inklusive anskaffning kan du se över 
  hur dina inköpsrutiner fungerar när 
  fraktkostnad blivit en del av affären.

	� Spåra artiklar från inköp till leverans
  med batch- eller serinummer-
  hantering. Batch- och serienummer 
  kan också tilldelas bäst-före eller 
  utgångsdatum.

Så hjälper Visma.net Logistics ditt 
företag med försäljning

	� Få en flexibel orderhantering. Med 
  delleveranser kan du dela upp en 
  beställning i flera leveranser så att
  dina kunder inte behöver vänta på   
  en komplett leverans. Du har alltid 
  full koll på originalbeställningen. 
  Delleveranser med spårning ger dig 
  bättre kundservice och större 
  kontroll över orderhanteringen.

	� Hantera direktleveranser där varorna 
  levereras från din leverantör direkt 
  till din kund. Direktleveranser kan 
  skapas automatiskt utifrån 
  försäljningsorder. När ”Leverans till 
  kund” anges för en order expedieras 
  motsvarande försäljningsorder och 

  en faktura skapas för kunden. 
  Direktleveranser effektiviserar ditt 
  jobb. Du behöver inte tänka på att 
  fylla på lagret eller göra stora 
  investeringar i ett varulager.

	� Fördefinierade standardorder. Med 
  funktionen ”Anpassade ordertyper” 
  kan ditt företag definiera ordertyper 
  som överensstämmer med dina 
  hanteringskrav.

Så hjälper Visma.net Logistics ditt 
företag med lagerhantering

	� Spåra lagertransaktioner med hjälp 
  av orsakskoder som du själv anpassar 
  efter din verksamhet. Orsakskoder 
  anger varför en transaktion har 
  skett och ger utförlig information om 
  lagerrörelser. Du kan även styra hur 
  lagertransaktioner konteras i 
  bokföringen.

	� Få uppdaterad information om 
  lagermängd, lagerkostnader och 
  värdering. Full integration mellan 
  huvudbok och lagerbok innebär att 
  lagervärdet alltid stämmer överens 
  med huvudboken. Visma.net Logistics 
  uppdateras kontinuerligt med ditt 
  totala lagervärde. Välj den lager-
  värderingsmetod - standardkostnad, 
  genomsnitt eller FIFO (first in - first 
  out) - som passar för dina artiklar.
	
	� Skapa grupperingar för varje artikel 
  eller artikelgrupp. Grupperingarna 
  kan anpassas efter dina behov. Med  
  grupperingar kan du skapa en egen 
  profil för en viss artikel eller artikel-
  grupp, valideringsregler för inmatning. 
  Med grupperingar kan företaget 
  också göra djupare analyser av 
  lagerrörelser eller av försäljnings-
  statistik för en viss artikel.

	� Hantera flera lager med 
  platsspecifika kvantiteter, 
  fördelningar och kostnader.  Fördela 
  automatiskt artiklar till dina 
  lagerplatser vid ankomst.
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Nyckelfunktioner i 
Visma.net Logistics

Lagerjustering
Justering med möjlighet till kategorisering, 
spårning av orsak samt uppdatering av 
huvudboken.

Värderingsmetod
Stöd för flera olika lagervärderingsprinciper, 
även per artikel. Du kan välja mellan 
standardkostnad, genomsnitt eller FIFO för 
dina lagervaror och lagervärdering.

Orsakskoder
Orsakskoder gör det möjligt att mäta 
trender, upptäcka förbättringsområden och 
kan kopplas till både huvudbokskonton och 
koddelar för redovisning.

Batch- och serinummer
Spåra artiklar via batch- eller serienummer. 
Batch- och serienummer kan tilldelas, eller 
skapas manuellt, när du tar emot, bokar eller 
paketerar artiklar. Batch- och serienummer 
kan också tilldelas bäst-före eller 
utgångsdatum. För att minimera förluster 
på grund av utgångna artiklar kan artiklar 
plockas utifrån tidigast utgångsdatum.

Överföringar
Överför lagervaror med hjälp av lager-
överföring från en plats till en annan med 
rätt orsakskod.

Flera lager
Hantera flera lager med platsspecifika 
kvantiteter, fördelningar och kostnader.  
Lägg ordrar till ett centrallager och 
omfördela artiklar till olika lager 
automatiskt. 

Lagerplats
För varje lagerplats kan man ange flera 
egenskaper för enklare lagerhantering.

Fysisk inventering
Inventeringsrutiner med möjlighet till styrning 
av avvikelser och kontering i huvudboken.

Lagerrapporter
En uppsättning standardrapporter medföljer. 
Ta enkelt fram rapporter för information om 
aktuellt och historiskt lager.

Enhetshantering
Hantering av flera enheter per artíkel och 
korsreferenser för omräkning av en enhet till 
en annan.

Alternativt artikelnummer
Möjlighet till alternativa artikelnummer 
för t.ex. globala artiklar samt hantering av 
streckkoder.

Grupperingar för artiklar
Skapa grupperingar för att identifiera och 
gruppera varor.

Försäljningskategorier
Skapa försäljningskategorier för en effektiv 
prishantering

Intrastat
Stöd för alla länder i EU.
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Försäljningsorder

Orderbehandling
Förkorta ordergången och minimera 
kostnaderna genom att optimera rutinerna 
för att lämna prisuppgift samt acceptera, 
registrera och expediera en order.

Pris- och rabattmatris
Hantera komplicerade prissättnings- och 
rabattprinciper inkl. mängdrabatt och flera 
rabatter per vara och kund.

Plocklista
Verkställ stora leveransvolymer med 
fördefinierade förpackningsregler för 
specifika artiklar. Bestäm förpackning, skapa 
etiketter och bekräfta leveranser för flera 
order automatiskt.

Kreditgräns
Kontrollera kundens kreditgräns innan en 
försäljningsorder godkänns. Order med 
kreditspärr kan expedieras automatiskt 
när en kundinbetalning sker eller om 
orderbeloppet minskas.

Följesedel
Ange olika leveransdatum för varje vara på 
en försäljningsorder. Visma.net Logistics 
skapar leveransorder enligt leveransplanen 
och om varan finns i lager.

Uppdelad leverans och delleverans
Expediera försäljningsorder med varor 
från lagret och ange om delleverans 
godkänns. Dela upp en försäljningsorder 
i flera leveranser eller spåra återstående 
ordersaldo och behandla leverans av 
restorder vid behov.

Returhantering (RMA)
Returhantering med möjlighet till spårning 
av orsak och åtgärd.

Specialanpassade ordertyper
Förkonfigurerade ordertyper. Möjligt att 
vid behov definiera egna ordertyper som 
matchar din befintliga affärsprocess.

Inköpsorder

Direktleverans
Skapa en leverans från din leverantör direkt 
till din kund.

Hantera anskaffningskostnader
Inkludera kostnader för frakt, spedition, 
leverans, mottagning, försäkring och 
tullavgifter i totalkostnaden för inköp. 
Möjlighet till fördelningsnycklar för 
uppdatering av kostpriset

Uppdelade och sammanslagna leveranser 
och inleveranser
Håll koll på när en inköpsorder mottas. 
Order kan vara dellevererade, fullständigt 
levererade eller en sammanslagning av flera 
inköpsorder på en gemensam inleverans.

Inköpsorder
Förkorta ordergången och minimera 
kostnaderna genom att optimera rutinerna 
för att hantera inköpsorder.

Påfyllnad (minsta och högsta lagerhållning)
Ha rätt påfyllnadsinformation så att du kan 
köpa in rätt mängd vid rätt tidpunkt för att 
undvika att ha för mycket eller för lite i lager.

Hantering av rabatter för inköpsorder
Hantera komplicerade prissättnings- och 
rabattprinciper, inkl. mängdrabatter.

Löpande inventering
Löpande inventering optimerar och förenklar 
processen samt ger mer tillförlitligt 
resultat jämfört med att genomföra en stor 
inventering i slutet av året.

Avancerad beställningsrutin
Genererar inköpsorder baserad på lagernivå 
och beställningsprinciper som flytande 
genomsnittsvärde eller säsongsvariationer. 
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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 7 
000 anställda och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.

Kontakta oss

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

Anmäl dig till webinar 

Nyfiken på Visma.net Logistics? Anmäl dig till ett av våra webinar. Klicka på länken 
nedan.

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
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