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1. Aktivera avtal för LB-rutin i AutoPay 
Den rekommenderade och mest automatiserade processen för att arbeta med leverantörsbetalningar i 

Visma.net Financials är att arbeta med Visma.net AutoPay direktkoppling till någon av de stora 

affärsbankerna som det finns stöd för.  

Om du har någon annan bank eller behov, så kan du i stället som alternativ process arbeta med LB 

(leverantörsbetalningar) och Bg Max (inbetalningar) som är Bankgirots tjänster. Detta dokument 

beskriver processen för att arbeta med LB och Bg Max via Visma.net Financials och Visma.net 

AutoPay. 

Då hantering för LB används, måste ett avtal skapas i AutoPay även fast inte funktionerna används i 

den tjänsten. För att sätta upp avtalet i AutoPay måste du ha administratörsrättigheter i AutoPay. 

 

Ange Bankkontonummer och Beskrivning samt Bankgironummer under steget Lägg till 

kontoinformation. ERP valuta är basvalutan i Visma.net Financials.  

 

Inget i nästa steg används för LB-hantering då det avser den fulla integrationen i AutoPay. 
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Aktivera de tjänster som är aktuella att använda. 

 

Sammanfattningen visar dina val i guiden. 

 

2. Inställningar i Visma.net 
Bank/likvidhantering – Arbetsyta - Underhåll - Likvidkonton 

Välj Likvidkonto och ange IBAN för kontot. Markera att du ska Ladda upp filer manuellt. Se till att 

AutoPay aktiverat är gråmarkerat, vilket innebär att kopplingen är aktiverad. Aktivera i annat fall. 
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Bank/likvidhantering – Inställningar – Bank/likvidhantering 

Ange Standardvärden för Bank/likvidhantering. Det gör att dessa fält är ifyllda per automatik i de 

olika menyerna du använder och du slipper varje gång att ange dessa värden. Används annat likvidkonto 

än 1930 bör du även ändra detta i leverantörsklasserna. 

 

3. Hantering av leverantörsbetalningar 

Skapa betalningsförslag 

Leverantörsreskontra – Rutiner – Betalningsrutin – Betalningsförslag 

Filtrera först fram aktuell betalningsmetod och likvidkonto. Dessa värden kan anges som standard i 

inställningar för bank/likvidhantering. Ange sedan ett datum för Förfallodatum fram i tiden för 

betalningar du vill skapa betalfil för.  

För utbetalning av utländska betalningar, skapas en SISU-fil. Dessa utbetalningar kan inte 

återrapporteras. Du kan inte skicka kreditfakturor för bevakning. Kreditfakturor måste du istället 

matcha mot inneliggande debetfaktura. 

 

Markera de betalningar du vill ska ingå i din betalfil. Saldo för de markerade fakturorna summeras i 

huvudet. Klicka därefter på Skapa betalningar för att generera en betalfil. 
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Systemet skapar nu Motposter (betalposter) med status Utskriven för alla betalningar. Det innebär att 

en betalning är genererad och inväntar bekräftelse på att utbetalning skett. Då kommer denna betalpost 

att frisläppas till huvudboken och reskontraposten kommer att då att få status Stängd. 
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Skicka betalfil till banken 

En betalfil (LB-fil) genereras samtidigt. Denna lagras enligt dina inställningar i din webbläsare. Den visas 

även längst ner på din skärm (beroende av webbläsare). Tänk på att filen alltså inte sparas i Visma.net 

Financials.  

 

De två betalningarna i betalfilen till banken enligt bild nedan. Logga nu in på din Internetbank för att 

överföra betalfilen. Den kan vara bra att lagra bankfilerna i en separat mapp på ditt skrivbord eller en 

nätverksplats på servern för att enkelt hitta dessa för att överföra till banken. 

 

Genererad betalfil och radering av betalfil 

Leverantörsreskontra – Arbetsyta – Registrering – Sänd betalfil 

Alla betalfilerna finns i Sänd betalfil. Varje bunt innehåller dina betalningar som du genererar via 

betalningsförslaget. Statusen i AutoPay är Hanteras manuellt och är en bekräftelse på att filen har 

genererats. Annars är status Ej exporterad. Om du raderar en betalbunt så kommer alla betalposter att 

tas bort. 
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Pågående betalingar i AutoPay 

Leverantörsreskontra – Rutiner – Dagligen – Betalningsrutin – Betalningsinfo från AutoPay 

I denna lista har du en övergripande kontroll över alla uppdrag som ligger för behandling hos banken 

och som inte har återrapporterats. 

 

4. Betalregistrering av genomförda utbetalningar 
Du kan frisläppa betalningar på flera olika sätt. Antingen frisläpper du enskilda betalningar till 

huvudboken. Du kan även frisläppa en hel betalbunt på en gång. Har du många betalningar kan det vara 

effektivast att återläsa betalfil från banken med utförda betalningar. 

Enskilda betalningar 

Leverantörsreskontra – Rutiner – Dagligen – Betalningsrutin – Betalningsinfo från AutoPay 

Via Betalningsinfo från AutoPay, kan du klicka på betalningslänken för att öppna betalposten och 

frisläppa denna för betalning. 

 

Frisläppa hela betalbuntar 

Leverantörsreskontra – Arbetsyta – Registrering – Sänd betalfil 
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Du kan via Sänd betalfil, frisläppa hela betalbunten på en gång. Välj aktuell bunt, verifiera 

betalsumman och klicka på Frisläpp. 

 

Återläsning av bankfil 

Leverantörsreskontra – Rutiner – Betalningsrutin – Betalningsinfo från AutoPay 

Här kan du läsa in den återrapporteringsfil du har fått av banken. Tänk på att du innan måste hämtat ner 

denna från din Internetbank för att sedan hämta in den här. 

Välj först aktuellt likvidkonto och klicka sedan på Hämta fil. 

 

Välj fil för att länka återrapporteringsfilen från din dator. Klicka därefter Importera för att läsa in filen. 

Nu kommer betalningar i filen att matchas mot de öppna betalposterna i systemet. Dessa kommer att 

frisläppas och den öppna fakturan i reskontra stängs. 
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Stängda betalposter 

Alla betalposter/motposter som skapas då du genererar ett betalningsförslag, kommer att få status 

Stängd då de på ett eller annat sätt frisläpps. 

 

 

Annullera en betalpost 

Om en betalpost av någon anledning blivit fel så kan denna Annulleras. 
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Efter att du annullerat ändras Typ till Annullerad betalning och posten får status Balanserad. Denna 

ska du Frisläppa. Då kommer fakturan att åter få status Öppen. Nu har du backat hela betalningen och 

kan göra om den på nytt. 

 

5. Import av fil med kundbetalningar från bank. 
Du kan även importera inkommande kundbetalningar (BgMax). Hämta först filen i din Internetbank 

och spara ner på lämpligt ställe på din dator. Efter att du läst in filen i systemet, ska du sedan matcha 

betalningarna mot dina öppna kundreskontraposter. Detta kan du läsa mer om i dokumentationen för 

AutoPay.  

Import av betalfil 

Kundreskontra – Arbetsyta – Registrering – Importera kundinbetalningar 

Välj först aktuellt Likvidkonto. Klicka sedan på Importera fil för att läsa in filen från banken. 

 

Välj din nerladdade betalfil från banken och Importera denna. 

 

Filens inbetalningar kommer att skapa en eller flera rader, med ett löpnummer för varje fil. 
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Behandla kundinbetalningar 

Kundreskontra – Arbetsyta – Registrering – Behandla kundinbetalningar 

Nästa steg är att Behandla kundinbetalningar mot öppna poster i reskontran. Om OCR-hantering 

används kommer träffsäkerheten på inbetalningarna att bli exakt. Har du inte OCR-kontroll får du 

istället matcha manuellt.  

 

Då inbetalningarna behandlas kommer betalposter skapas och frisläppas och reskontraposten kommer 

att stängas. 

 


