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Vad är Visma.net?

Visma är Nordens ledande leverantör av system 
och tjänster för företag. I mer än 15 år har 
Visma visat vägen med sina affärslösningar och 
tar nu sikte på att göra samma sak med sin 
revolutionerande molntjänst. Visma har inte 
bara tagit sina befintliga on-premises lösningar 
och flyttat dem till molnet; Visma.net är från 
grunden byggt i molnet. Som Nordens ledande 
leverantör av affärssystem är Visma den 
leverantör som har den erfarenhet och kunskap 
som krävs för att ta ditt företag till molnet.

Visma.net passar för expertanvändarens 
krav på hastighet, funktionalitet, flexibilitet 
och pålitlighet. Samtidigt gör designen och 
användarvänligheten att alla användare kan 
utföra sina uppgifter på ett enkelt och effektivt 
sätt. Oavsett om er verksamhet har fem eller 
femtusen anställda, kommer Visma.net att 
uppfylla era behov och underlätta en effektiv 

drift.

Automatisera för att effektivisera

Schemalagda transaktioner och processer
Genom att schemalägga återkommande 
transaktioner och processer som fakturautskick, 
bankbetalningar, periodiseringar och 
avskrivningar kan ni minimera det manuella 
arbetet och frigöra interna resurser. 

Du kan enkelt bygga in en vilkorsstyrd 
intelligens som exempelvis ser till att fakturor 
över en viss summa flaggas för kontroll medan 
de med ett belopp under den bestämda 
summan skickas iväg automatiskt. Detta ger dig 
full kontroll med minimal manuell insats. 

Flödesautomatisering
Förutom att schemalägga specifika 
transaktioner och processer kan du 
automatisera hela flöden, till exempel 
hanteringen från order till betalning. 

Hantera kundfakturering i ett elektroniskt 
automatiserat flöde så slipper du frisläppa, 
skriva ut och skicka fakturor till kunden 
manuellt eftersom detta sker elektroniskt och 
automatiskt. När kundinbetalningarna sedan 
kommer in matchas de automatiskt mot öppna 
fakturor i Visma.net. Så sparar du värdefull tid.

Visma.net
Visma.net är Vismas flaggskepp. Det är en affärslösning som kopplar ihop ditt team med företagets 
verksamhet genom smarta, automatiserade och integrerade affärsprocesser i molnet. Visma.net 
hjälper dig att fokusera på din kärnverksamhet och bli bäst på den.
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Visma.net Financials
Visma.net Financials är ett molnbaserat affärssystem som erbjuder alla dina affärsprocesser i molnet. 
Lösningen innehåller redovisning, leverantörsreskontra, kundreskontra, likvidhantering, moms och 
valutahantering.

Redovisning

Bokföring
Verifikationsregistrering till huvudboken.

Anpassade bokföringsmallar 
Skapa och hantera egna mallar för användning 
vid skapande av verifikationer.

Budget och jämförelser
Ange budget per konto och koddel. 

Bokslutsprocess
Bokslutsprocess

Koddelar
Koddelar som till exempel avdelning och projekt.

Leverantörsreskontra 

Leverantörsregister
Hantering av leverantörer.

Fakturaregistrering
Registrering av leverantörsfakturor.

Betalningar
Manuell hantering av betalningar

Förskottsbetalningar
Betala till leverantör innan fakturan mottagits.

Elektronisk hantering av leverantörsfakturor 
Automatiserad process för att ta emot fakturor 
via Visma.net AutoInvoice.

Kundreskontra

Kundregister
Hantering av kunder

Fakturering och kreditfakturor
Skapa och hantera fakturor och kreditfakturor. 

Automatisk elektronisk fakturering 
Automatiserad process för att skicka fakturor via 
Visma.net AutoInvoice.

Använd en egen logotyp på din faktura
Använd ditt eget varumärke genom att lägga till 
företagets logotyp på fakturalayouten. 

Redigera fakturalayout och påminnelse
Anpassa layouten på din faktura, påminnelser 
etc.

Betalningar
Manuell hantering av betalningar

Säljprovision 
Automatisk beräkning av säljprovision. 

Påminnelser 
Skapa och skicka påminnelser till kund.

Förskottsbetalningar
Registrera förskottsbetalning från kund i 
kundreskontran.

Kontantförsäljning
Registrera faktura enligt kontantmetoden direkt 
mot ett likvidkonto. 

Avskrivning
Skriv av små restbelopp för en eller flera kunder. 

Räntefakturering
Ränteberäkning vid försenad betalning.

Kreditgräns
Få en varning eller blockera 
faktureringsprocessen om kreditgränsen 
överskrids.

Likvidhantering 

Likvidtransaktioner
Registrering av transaktioner mot likvidkonto.

Likviditetsanalys
30-dagars översikt över inkommande 
och utgående betalningar och andra 
likvidtransaktioner. 

Kontoavstämning
Automatisk och manuell avstämning av 
likvidtransaktioner i huvudbok mot saldo enligt 
bank.

https://www.visma.net/sv/
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Valutahantering 

Stöd för flera valutor
Stöd för att registrera alla typer av transaktioner 
i annan valuta. 

Historiska valutakurser och rapporter
Historiska valutakurser för att alltid få rätt kurs 
vid registrering oavsett datum. 

Automatisk bokning av kursvinst respektive 
kursförlust
Omvärdering av huvudbokskonton samt 
leverantörs- och kundreskontra vid periodavslut. 

Skattehantering

Momsjusteringar 
Öka eller minska moms för en öppen 
momsperiod.

Registrering och justering av momsfaktura 
Registrering av momsfakturor t ex från tullen.

Momsdeklaration och periodisk 
sammanställning för försäljning inom EU
Fördefinierade rapporter för momsdeklaration 
och periodisk sammanställning för försäljning 
inom EU. 

Momshantering: zoner och kategorier
Stöd för att skapa zoner (skatteområden) och 
momskategorier. 

Formatstöd Sverige
Ta ut din momsrapport och periodisk 
sammanställning i xml-format och ladda upp till 
Skatteverket. Hanterar även Intrastat införsel och 
utförsel.

Hantering av periodiseringar 

Periodiseringar
Periodisering av kostnader och intäkter. 

Periodiseringsnycklar
Skapa periodiseringsnycklar för enkel 
periodisering av intäkter och kostnader i 
samband med fakturaregistrering. 

Intäktsredovisning
Intäktsredovisning för delar av produktpaket. 

Detaljerade rapporter 
Avancerade prognoser och analyser av intäkter 
och kostnader utifrån period. 

Rapporter

Förfrågningar i redovisning
Information direkt på skärmen: Saldolista, Konto 
per period, Verifikationslista. 

Förfrågningar i leverantörsreskontra
Information direkt på skärmen: 
Leverantörsöversikt, Leverantörer detalj, 
Leverantörsreskontra översikt.

Förfrågningar i Kundreskontra
Information direkt på skärmen: Kundöversikt, 
Kunder detalj, Kundreskontra översikt. 

Förfrågningar i Bank/likvidhantering
Information direkt på skärmen: Likviditetsanalys, 
Historik avstämning.

Förfrågningar i Periodisering
Information direkt på skärmen: Översikt 
scheman, översikt transaktioner. 

Förfrågningar i Skattehantering
Information direkt på skärmen: Momskontroll - 
detalj, Periodisk sammanställning - detalj.

Förfrågningar i Valutahantering
Information direkt på skärmen: 
Omräkningshistorik. 

Justera befintliga förfrågningar
Justera kolumner och hur informationen visas. 

Dashboards
Skapa enkelt dashboards, baserat på en 
förfrågan, och välj själv hur du vill presentera 
dem.

Drill-down-funktion i förfrågningar
Drill-down till underliggande transaktioner. 

Rapporter i Redovisning
Finansiella rapporter som resultat- och 
balansrapporter, saldolista, verifikationslista.

Rapporter i  Leverantörsreskontran
Saldo per konto alt leverantör, Obetalda fakturor, 
Leverantörshistorik.

Rapporter i Kundreskontran
Saldo per konto alt kund, Obetalda fakturor, 
Kundhistorik.
Drill-down-funktion för rapporter
Drill-down till underliggande transaktioner.
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Exportera rapporter till Excel eller en PDF-fil, 
och skicka vidare direkt via e-post 
Dela enkelt rapporter via e-post, PDF eller 
exportera för ytterligare analys.

Hantera/ändra rapporter
Använd redigeringsläget för att ändra och 
hantera layouten på dina rapporter 

Rapportering i flera valutor
Rapportering i olika valutor genom omvärdering 
av huvudbok till annan valuta än basvalutan. 

Konsolidering
Konsolidera flera bolag till ett för enkel 
koncernrapportering, oavsett bolagsstruktur eller 
valuta. 

Analyser
Skapar korrekta finansiella rapporter så att 
du snabbt kan jämföra hur olika delar av 
organisationen presterar.

System

Import/export/filhantering 
Importera eller exportera data baserat på 
scenarion. 

SIE
Standardimport och -export (svenskt format).

Standardroller
Användare och administratör.

Ändringshistorik
Kontrollera vem som har gjort ändringar och 
vilka ändringar som har gjorts.

Flera språk
Ange vilket språk du vill använda. 

Användarinställningar
Inställningar för roller, behörigheter och tillgång 
till tjänster per användare.

Säkerhet
Rollbaserad åtkomst till systemet samt 
hantering av restriktionsgrupper för begränsad 
dataåtkomst. 

Antal företagsdatabaser
En (+ ett testföretag).

Anläggningsregister

Hantering av anläggningsregister
Hantering av anläggningar (delning, utrangering) 
och val av avskrivningsmetod.

Användardefinierade avskrivningsmetoder
Skapa egna avskrivningsmetoder.

Omvandla inköp till anläggningar
Omvandla inköp till anläggningar.

Förfrågningar i Anläggningsregister
Information direkt på skärmen: 
Översikt, Anläggningar per konto, 
Anläggningstransaktioner

Rapporter i Anläggningsregister
Saldo anläggningar, Saldoberäkning anläggnignar, 
Anskaffning, Avskrivningar, Utrangering etc. 

Drill-down-funktion för rapporter
Drill-down till underliggande transaktioner.

Exportera till Excel, PDF-fil eller skicka direkt 
via e-post
Dela enkelt rapporten via e-post, PDF eller 
exportera för ytterligare analys.

Koddelar

Redovisning
Obegränsat antal koddelar.
Skapa och hantera ett obegränsat antal koddelar. 
Sträng på 30 tecken som kan delas upp på t ex 
avdelning 3 tecken, projekt 5 tecken, motpart 2 
tecken osv.

Restriktionshantering
Styr kombination av konto och koddel samt 
användares tillgång till olika koddelar. 

Leverantörsreskontra 
Koddelar.
Nyttja samtliga koddelar vid registrering av 
faktura. Standardkoddelar kopplad till leverantör 
och/eller artikel. 

Restriktionshantering
Styr kombination av konto och koddel samt 
användares tillgång till olika koddelar. 

Kundreskontra 
Koddelar.
Nyttja samtliga koddelar vid registrering av 
faktura. Standardkoddelar kopplad till kund och/
eller artikel. 
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Restriktionshantering
Styr kombination av konto och koddel samt 
användares tillgång till olika koddelar. 

Automatisering/Arbetsflöde 

Report Designer och möjlighet att redigera 
rapporter
Nyttja rapportverktyget Report Designer för att 
ändra och underhålla layouten på dina rapporter.

Skapa förfrågningar
Skapa egna förfrågningar för att se just den 
information du har behov av.

Schemaläggning
Skapa scheman för att automatisera rutiner 
såsom frisläppa fakturor, utföra periodiseringar 
eller beräkna avskrivningar.

Import/export
Schemalägg dina import/exportscenarion.
Hantering av notifieringar
Låt systemet skicka notifieringar för kontroll av 
särskilt viktiga processer.

Automatkontering
Sätt upp automatkonteringar baserat på procent, 
kvantitet eller baserat på tidigare fördelning 
mellan resultatkonton.

Automatisering av återkommande 
transaktioner
Skapa återkommande transaktioner för t 
ex kundfakturor som återkommer enligt 
ett visst intervall, stående bokföringsordrar 
etc. Schemalägg sedan utförandet för en 
automatiserad process.

Visma.net Logistics
Logistics är en modul i affärssystemet Visma.net Financials som förser dig aktuell information 
om försäljning, lagerstatus och order färdiga för leverans. Lösningen hjälper dig att automatisera 
lagerprocesser, försäljning och inköp.

Logistik

Lagerjustering
Med lagerjustering kan varukostnaden justeras 
till rätt anskaffningsvärde.

Värderingsmetod 
Värdera ditt lager med hjälp av standardkostnad, 
genomsnitts värde eller FIFO.  Du kan välja olika 
värderingsmetoder för olika lagerartiklar.

Orsakskoder
Mät trender och upptäck problem genom att 
tilldela orsakskoder till lagertransaktioner. 
Orsakskoder kan kopplas till både 
huvudbokskonton och koddelar för finansiell 
rapportering och verksamhetsrapportering.

Batch- och serienummer
Spåra artiklar via batch- eller serienummer. 
Batch- och serienummer kan tilldelas, eller 
skapas manuellt, vid inleveranser eller 
utleveranser av artiklar. Batch- och serienummer 
kan också tilldelas bäst-före eller utgångsdatum. 
För bästa hantering plockas utifrån tidigast 
utgångsdatum vid utleverans.

Strukturartiklar
Montering av lagerförda eller icke-lagerförda 
artiklar till färdiga paket,  till säljbara paket/
strukturer sker i egen rutin.

Överföringar
Spåra varor på väg, när varor överförs mellan 
olika platser. 

Lagerplaceringar
De olika placeringar du skapar på ditt lager 
kan ha olika egenskaper. En placering kan vara 
undelasg fär disponibelt antal och artiklar på 
denna placering är säljbara. Medan en annan 
placering kan avse varor i retur och dessa ingår 
inte i disponibelt antal.
Lagerinventering
Fullständig fysisk lagerinventering eller rullande 
inventering och hur ofta rullande inventering 
utförs. Visma.net erbjuder en omfattande 
inventeringsrutin.

Enhetshantering
Använd obegränsat antal enheter för varor som 
köps in, lagerförs eller säljs.

Korshänvisning mellan varor
Förhållandet mellan artikelnumret som ditt 
företag använder och de som dina leverantörer 
och kunder använder. Multipla Id.
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Artiklegrupperingar
Många möjligheter att gruppera artiklar. 
grupperingarna kan ha egenskaper, som avgör 
hur de hanteras.

Flera lagerplatser
Lagra dina artiklar på flera platser inom samma 
lager.

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

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

Plocklista
Hantera stora leveransvolymer med 
fördefinierade förpackningsregler för specifika 
produkter. Visma.net kan automatiskt bestämma 
förpackningar, skapa etiketter och bekräfta 
leveranser för flera order med ett par klick.

Kreditgräns
Visma.net kontrollerar kundens kreditgräns innan 
en order godkänns. Order med kreditspärr kan 
expedieras automatiskt när en kundinbetalning 
sker eller om orderbeloppet minskas. Behöriga 
användare kan kringgå kreditspärren och 
expediera ordern.

Följesedel
Ange olika leveransdatum för varje artikelrad på 
en order. För denna typ av order skapar Visma.
net leveransorder enligt leveransplanen och om 
varan finns i lager.

Uppdelad leverans och delleverans
Expediera försäljningsorder med varor från lagret 
och ange om delleverans godkänns. Beroende på 
tillgänglighet och kostnader kan Visma.net dela 
upp en försäljningsorder i flera leveranser. För 
ofullständiga beställningar kommer Visma.net att 
kontrollera återstående ordersaldo och behandla 
leverans av restorder vid behov.

Returhantering (RMA)
Med returhanteringsfunktionen (RMA) kan du ta 
emot returnerade varor från kunder. Returorder 
kan ersättas genom kredit på kundens saldo 
eller genom byte av skadade varor. Varje rad kan 
markeras med en orsakskod för information om 
returorsak.

Specialanpassade ordertyper
Skapa egna ordertyper och arbetsflöden.

Direktleverans
Skapa direktleveranser från din leverantör 
direkt till dina kunder. Direktleveranser kan 
skapas automatiskt från försäljningsorder 
eller skapas manuellt genom att koppla till 
en försäljningsorder från inmatningsskärmen 
Inköpsorder. När fakturan anges för en 
direktleveransorder expedieras motsvarande 
försäljningsorder och en faktura skapas för 
kunden.

Funktion för anskaffningskostnader
Inkludera frakt, mottagning, försäkring och 
tullavgifter i totalkostnaden för inköpsposter. 
Kostnaderna kan fördelas över flera varor med 
anpassade fördelningsnycklar. Fakturor med 
anskaffningskostnad kan registreras direkt i 
leverantörsreskontran och kopplas till mottagna 
varor. 

Uppdelade och sammanslagna leveranser och 
inleveranser
Få kontroll på när en inköpsorder mottas. Order 
kan vara dellevererade, fullständigt levererade 
eller en sammanslagning av flera inköpsorder 
på ett gemensamt kvitto. Inpris kan ändras när 
fakturan registreras under leverantörsreskontran 
och skillnaden bokförs på korrekt differenskonto 
eller adderas till varukostnaden

Avropsorder
Slå ihop flera order för att få mängdrabatt 
eller lagerföra varor som är svåra att få tag på. 
När du matar in order kontrollerar Visma.net 
automatiskt om det finns öppna avropsorder och 
ger dig alternativet att koppla till dem.

Inköpsorder
Visma.net kan skapar automatiskt inköpsorder 
utifrån lagernivå och beställningsprinciper. 
Beställningarna görs hos den leverantör som 
bäst uppfyller dina krav på pris och leveranstid.

Beställning  (min. och max.)
Förbättra ditt kassaflöde och undvik över-/
underfyllnad med min. och max. 

Hantering av rabatter för inköpsorder
Hantera komplicerade prissättnings- och 
rabattprinciper, inkl. mängdrabatter.
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Visma.net Advanced Logistics
Visma.net Advanced Logistics stödjer flerlagerhantering samt de avancerade rutiner för inköp och 
inventering som krävs vid hantering av flera lager.

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

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. 

Visma.net AutoPay
Med Visma.net AutoPay elimineras de manuella steg som tidigare krävdes för att skicka och ta emot 
elektroniska betalningar. Din betalningsprocess är integrerad i Visma.net Financials.

Leverantörsreskontra

Automatiserad elektronisk betalningsprocess
Helt automatiserad process för utgående betal-
ningar via Visma.net AutoPay kan sättas upp.

Kundreskontra

Automatiserad elektronisk betalningsprocess
Helt automatiserad process för inkommande 
betalningar via Visma.net AutoPay. Matcha enkelt 
mot obetalda fakturor i Visma.net Financials. 

Banker och format som stöds – Sverige
SEB, Handelsbanken, Danske Bank, Bankgirot 
(manuellt) Under 2016 även Swedbank och 
Nordea.

Visma.net AutoInvoice
Med Visma.net AutoInvoice kan du skicka och ta emot alla fakturor elektroniskt direkt från Visma.net 
Financials.

Skicka fakturor elektroniskt
Med Visma.net AutoInvoice kan du skicka alla 
fakturor elektroniskt, oavsett om din kund vill ta 
emot dem som pappersfakturor, via e-post eller 
som en elektronisk faktura. Systemet hanterar 
att fakturan levereras på det sättet kunden valt.

Ta emot fakturor elektroniskt 
Visma.net AutoInvoice ser till att alla 
leverantörsfakturor, som dina leverantörer 
ställer ut elektroniskt (XML) läses in direkt 
in till Visma.net Financials Inkorg under 
Leverantörsreskontran. 

Om dina leverantörer inte kan sända elektroniska 
fakturor, kan du utnyttja tjänsen Scanning, 
som omvandlar pappers eller PDF-fakturor 
till elektoniskt format och placerar dem i din 
fakturainkorg.

https://www.visma.net/sv/
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Visma.net Approval
Visma.net Approval gör det möjligt att attestera fakturor och utlägg online eller via mobilen. Nyttja 
snabb och enkel  åtkomst via webben eller attestera via en komplett översikt över alla poster direkt i 
mobilen.

Attest 

Stöd för olika typer av flöde
Attestflödet består av ett eller flera steg. Olika 
typer av dokument (fakturor, reseräkningar) har 
sitt eget flöde. I varje steg kan dokumentet gå 
till en eller flera personer och i steget kan det 
regleras om attest krävs av alla attestanter eller 
endast en. 

Vid attest av faktura
Flera möjligheter för attestanten då denna 
mottager en faktura: godkänna, avvisa, 
vidarebefordra, skicka för granskning, lägga till 
kommentarer, lägga till bilagor, ändra kontering 
på en befintlig kostnadsrad samt dela upp en 
rad/ett belopp på flera konteringar.

Översikt över alla fakturor som har skickats till 
Visma Approval
Skapa en lista utifrån status och vidta åtgärder 
för de dokument som behöver ses över.
Vikarie vid semester/frånvaro
I Visma.net Approval kan du ange en annan 
användare som vikarie för att utför dina uppgifter 
vid tillfällig frånvaro.

Översikt över alla inblandade i flödet
Varje dokument är alltid uppdaterat med aktuell 
historik och kommande händelser.

Visma.net Insights
Visma.net Insights ger dig full kontroll på intäktsströmmar, lönsamhet och kassaflöde i realtid.

Dashboards
Visma.net Insights innehåller ett stort antal 
färdiga dashboards, eller så skapar du enkelt 
egna utifrån era behov. Dashboards kan också 
skapas och anpassas för en enskild användare. 

KPIer och rapporter
Med Visma.net Insights kan du skräddarsy KPI 
rapporter för att sedan skapa de dashboards ni 
behöver.  Visma.net Insights innehåller mer än 40 
standardiserade nyckeltal samt standard balans 
respektive resultaträkning. Filter och avancerad 
drilldown kan appliceras för varje KPI.

Dela information i din organisation
Visma.net Insights ger dig tillgång till information 
från smartphone, läsplatta eller dator. Dela 
enkelt relevant information med ledning, 
anställda och styrelse. 

Inställningar och uppdatering av data
Visma.net Insights är integrerat med Visma.net 
Financials och data uppdateras automatiskt varje 
natt. Det är också möjligt att uppdatera manuellt 
när som helst.

https://www.visma.net/sv/
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Visma.net Expense
Visma.net Expense är en molnlösning för utläggshantering. Logga in och fyll i utlägg var som helst, när 
som helst och på valfri enhet. Registrera snabbt och enkelt dina utlägg, och var säker på att alla utlägg 
redovisas.

Reseräkning 

Traktamente
Registrera resa ned start och sluttid, ange 
eventuella avdrag för måltider och typ av 
boende. Systemet räknar automatiskt ut korrekt 
traktamente med möjlighet till företagsdefinierat 
skattepliktigt tillägg. 

Efterlevnad av lagar och regler 
Stöd för lokala regler och förordningar.

Utlägg

Vanliga utläggstyper ingår
Vanliga utläggstyper som hotell och tåg ingår i 
standarduppsättningen.

Möjlighet att lägga till egna utläggstyper
Skapa och anpassa dina egna utläggstyper.

Valutahantering
Registrera utlägg i olika valutor.

Integration med kreditkortsföretag
 SEB (Eurocard och Diners)
 Danske Bank Mastercard Corporate
 Eika ToCards
 American Express
 Nordea First Class

Stöd för uppladdning av digitala kvitton från:
 Lokala filer
 Dropbox
 Visma Attach (iOS-, Android- och Windows-  
telefon)

Milersättning 

Vanliga typer av bilersättningar ingår
Stöd för alla officiella typer av bilersättningar 
enligt gällande belopp.

Möjlighet att lägga till egna typer av 
bilersättningar 
Skapa och skräddarsy dina egna typer av 
bilersättningar.

Minskad ersättning efter maxgränsen uppnåtts
Automatisk beräkning av minskad ersättning när 
maxgränsen nås.

Hantering av passagerare och ytterligare fält
Lägg till ytterligare passagerare och information 
om resan. 

Övrigt

Integration med Vismas lönesystem
Godkända utlägg skickas automatiskt till 
lönesystemet för behandling. Integration med 
Agda PS

Importering av uppgifter om anställda från 
lönesystemet
Importera grundläggande uppgifter om de 
anställda från valfritt lönesystem till Visma.net 
Expense (CSV).
Rapporter
Löne-, bokförings- och betalningsrapporter.

Attestering av reseräkningar
Skicka färdiga reseräkningar för attest via Visma.
net Approval. Skapa ett eget attesteringsflöde 
som speglar din organisation.

Snabbguide per vy
Enkel steg för steg-hjälpfunktion inbyggd i 
programmet. 

Kostnadsfördelning
Fördela kostnaderna på koddelar som 
till exempel avdelning eller projekt. Lägg 
fördefinierade värden på varje anställd.

Exportera allmänna lönefiler
Exportera utlägg till lönesystem (CSV).

https://www.visma.net/sv/
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Tre skäl till att välja Visma.net

Tillgängligt var somhelst, närsomhelst och på alla enheter
Med Visma.net kan du arbeta i ett användarvänligt gränssnitt på alla enheter. Det 
ger dig tillgång till realtidsinformation var du än är, och du har alltid kontroll på 
verksamheten.

Sänkta och förutsägbara kostnader
Visma.net är en kostnadseffektiv lösning för alla företag, oavsett storlek. Det 
eliminerar behovet av att köpa in hårdvara eller lokal mjukvara som vanligtvis 
kräver direkt betalning och en större initial investering. Versionsuppgraderingar, 
underhåll och serverkraschar är nu ett minne blott eftersom allt hanteras av 
din molnleverantör, och du kan enkelt öka eller minska antalet användare och 
funktioner utifrån behov.

Du får integrerade och automatiserade affärslösningar
Visma.net automatiserar dina affärsprocesser och tjänsterna levereras som 
en helintegrerad lösning. Du kan till exempel schemalägga så att systemet 
automatiskt skickar och tar emot transaktioner genom olika tjänster till dina 
affärspartners. Detta till skillnad mot manuella processer som inte bara är 
ineffektiva utan också ökar risken för fel.

1

2

3

Nyfiken på Visma.net? 
Klicka här för att anmäla 
dig till webinar

https://www.visma.net/sv/
https://www.visma.net/sv/tjanster/financials/financials-webbinarie/
https://www.visma.net/sv/tjanster/financials/financials-webbinarie/
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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 över 7 000 anställda och omsatte 8 300 miljoner 
norska kronor 2015.

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

https://www.visma.net/sv/

