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Vad är Visma.net Financials?

Ett molnbaserat affärssystem som är utformat 
för att matcha dina avancerade affärsprocesser. 
Du får oslagbara affärsinsikter och ekonomisk 
kontroll med en lösning anpassad efter dina 
behov.

Oavsett om du är vd, controller eller 
ekonomichef behöver du pålitlig 
realtidsinformation så att du kan fatta 
välgrundade beslut.

Effektivitet

• Automatisera och schemalägg
återkommande uppgifter och 
arbetsflöden.

• Godkänn leverantörsfakturor och
utlägg från dator, smartphone
eller läsplatta.

• Tillgång till kundinformation, skicka
rapporter eller fakturor var du än 
är, och från alla enheter. 

Kontroll

• Företagskritisk information i realtid.

• Notifieringar för översikt av 
inkommande uppgifter, såsom nya
kontoutdrag.

• Personliga rapporter och          
dashboards.

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 Financials
Ett kundanpassat affärssystem för era komplexa behov
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Redovisning
Dynamisk bokföring online

Stansa eller importera transaktioner. Du kan 
också använda flexibla konton och underkonton 
för att integrera och konsolidera hela din 
verksamhet. Visma.net innehåller lokalt 
anpassade funktioner såsom standardkontoplan, 
rapporter och verifikationsregistrering, speciellt 
utformade för den svenska marknaden. Visma.
net hanterar även budget, automatfördelningar, 
flervalutahantering och återkommande 
transaktioner.

Fakturering
Visma.net AutoInvoice

Hantera alla kund- och leverantörsfakturor 
elektroniskt, oavsett i vilket format dina 
leverantörer skickar fakturor eller hur dina 
kunder vill ta emot fakturor. Godkänn fakturor 
via webbläsare, på smartphone eller surfplatta.

Elektroniska betalningar
Visma.net Autopay

Visma.net AutoPay integrerar affärssystemet 
med din bank så du kan hantera elektroniska 
betalningar och banktransaktioner direkt i 
affärssystemet. När en faktura betalts sker de 
finansiella transaktionerna i Visma.net Financials 
automatiskt. 

Leverantörsreskontra
Spara tid, pengar och öka kontrollen

Spåra leverantörsbetalningar och automatisera 
betalningsprocesser med Visma.net AutoPay, 
Hantera förskottsbetalningar och relevanta 
rabatter.

Kundreskontra
Dra nytta av elektronisk fakturering

Hantera kundfakturor, kontanthantering, 
och påminnelse- och kravhantering. Skicka 
elektroniska fakturor via Visma.net AutoInvoice, 
skicka kundsaldon via e-post och samla in och 
registrera utestående betalningar. Du kan också 
integrera och dela information med huvudboken.

Bank-/likvidhantering
Få ekonomisk kontroll

Hantera ditt kassaflöde och prognosticera din 
kassa närsomhelst, och i flera valutor. Här 
kan du också spåra transaktioner och utföra 
bankavstämningar snabbt och enkelt.

Valutahantering
Gör affärer i valfri valuta

Underhåll valutakurser automatiskt och spåra 
kursförändringar samt gör periodmässiga 
valutaomräkningar med automatisk omföring 
av kursvinst respektive kursförluster. Det finns 
också stöd för rapportering i annan valuta än din 
basvaluta.

Periodisering
Hantera intäkter på ditt sätt

Hantera periodiseringar av både intäkter och 
kostnader. Automatisera och redovisa i rätt 
period, både framåt och tillbaka i tiden.

Anläggningsregister
Anläggningstillgångar på ditt sätt

Hantera anläggningstillgångar från förvärv 
genom avskrivningar och avyttring. 
Konfigurera flera avskrivningsböcker med olika 
avskrivningsmetoder som möter olika typer av 
skatterapportering och ekonomihantering.

Flödesautomatisering
Förbättra produktiviteten och öka kontrollen

Schemalägg automatiserade processer, skapa 
och anpassa företagets arbetsflöden och 
definiera varningar och meddelanden.

Rapport och analys
Analysera och övervaka ditt företag

Arbeta med flexibla och skräddarsydda rapporter 
och skapa enkelt personliga dash-boards 
som du kan justera och dela, med drill-down 
funktionalitet. Inkluderar även avancerad 
analytisk rapportering.
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Tre skäl till att välja Visma.net

Tillgängligt vartsomhelt, närsomhelst och på alla enheter
Med Visma.net kan du arbetar du 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., Doch 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 transatktioner genom olika tjänster till dina 
affärspartners. Detta till skillnad mot manuella processer som inte bara är 
ineffektiva utan ökar också risken för fel.
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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.

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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