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1. Användning av Arbetsböcker i Visma.net 
Arbetsböcker är ett verktyg för att göra separat verifikationsregistrering direkt mot alla 

funktionsområden via funktionsområdet Redovisning. Funktionaliteten är mycket användbar på flera 

sätt. Den största fördelen är att man undviker hål i nummerserier. Ytterligare fördelar är att man kan: 

- dela upp verifikationsregistreringen mellan flera personer 

- ha flera nummerserier för samma verifikationstyp 

- förenkla registreringsprocessen 

- arbeta med förenklade registreringsfönster 

- ha förinställda fält med konton och dylikt 

- buntnummer och verifikationsnummer blir samma nummer 

- arbeta med snabbkommandon för effektiv registrering 

Tidigare har det endast varit möjligt att använda en nummerserie för exempelvis kundfakturor. Ibland 

finns scenarier där man importerar kundfakturor från ett försystem där kundfakturorna är 

förnumrerade. I kombination kanske man skapar vissa kundfakturor i Visma.net Financials där man vill 

följa en egen automatisk numrering. Detta är nu alltså möjligt att lösa med Arbetsböcker. 

Ytterligare en fördel med Arbetsböcker gäller vid SIE-import. Om man exempelvis importerar 500 

verifikationer så skapas traditionellt 500 st olika buntar i verifikationsregistreringen. Om något gått fel så 

blir det mycket arbete med att radera dessa. Nu med Arbetsböcker så hamnar alla importerade SIE-

verifikationer i en Arbetsbok som enkelt kan raderas. 

Detta dokument beskriver både konfiguration som bör utföras av din Visma.net partner samt tips på 

hur man kan använda sig av Arbetsböcker vid olika scenarier. 
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2. Besluta vilka arbetsböcker som skall användas 
Detta är ett arbete som förs utanför Visma.net. Det handlar om att avgöra vilka verifikationer man vill 

registrera på detta sätt samt om man har verifikationer eller transaktioner som man gör i mängd med 

samma inställningar. När detta är gjort så kan man gå till nästa steg som sker i Visma.net Financials. 

 

3. Aktivera funktionen Arbetsböcker 
Kugghjulet – Inställningar – Standardinställningar – Licenshantering – Aktivera/Inaktivera funktioner 

Aktivera funktionen Arbetsböcker. 
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4. SIE-inställningar 
Redovisning – Inställningar – Inställningar – Redovisning 

Ställ in om SIE-import ska ske till Verifikationsregistrering eller Arbetsböcker. I verifikationsregistrering 

skapas separata buntar för varje verifikation i SIE-filen och med Arbetsböcker så skapas en Arbetsbok 

med samtliga importerade verifikationer. 

 

Under SIE-import är det möjligt att välja Arbetsbok: 
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5. Skapa nummerserier 
Kugghjulet – Inställningar – Standardinställningar – Nummerserier 

När beslut har tagits skall man sätta upp de nummerserier som skall appliceras på registreringen. Man 

behöver sätta upp en nummerserie för bunthantering samt en nummerserie för verifikationerna. 

 

5.1 Värden för uppsättning av nummerserie 

 Numrerings-ID = Det namn på ID som nummerserien skall ha 

 Beskrivning = Den benämning som beskriver vilken typ av registrering som berörs 

 Manuell numrering = Bockas i om man själv vill välja nummer per registrering 

 Ny nummersymbol = Symbol för automatnumrering som kommer från segmentvärden 

Detta görs endast en gång om man vill använda samma nummerserie för verifikaten eller flera beroende 

på hur många nummerserier man vill applicera. 
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6. Skapa Arbetsbok 
Redovisning – Inställningar – Inställningar - Arbetsböcker 

Efter att nummerserierna man vill applicera är registrerade i systemet kan man fortsätta med att skapa 

de arbetsböcker man vill jobba med. Fyll i värdena. 

  

6.1 Värden för uppsättning av arbetsbok 

 Arbetsbok = Namn på den bok som används 

 Beskrivning = Förklaring på den bok som används 

 Modul = Det funktionsområde som registreringen skall gå ifrån 

 Transaktionstyp = Förklaring på använd transaktion 

 Reverserad arbetsbok = Vilken bok reverseringar går emot 

 Formulär för verifikationsregistrering = Hur registreringsfönstret skall se ut, Standard eller 

Förenklad 

 Status = Aktiv, Inaktiv, Gömd 

 Tillåt endast en ej frisläppt verifikation per arbetsbok 

 Verifikationsbunt = Använd nummerserie för bunthantering 

 Verifikation = Använd nummerserie för verifikat 

 Standardbeskrivning = Beskrivning som standard i verifikationen 

När alla värden är ifyllda så sparar man och arbetsboken är sparad och redo att användas. 

7. Använd Arbetsböcker 
Redovisning – Arbetsyta – Registrering – Arbetsböcker 

Snabbguide för registrering 

1. Öppna Arbetsböcker. Redovisning – Arbetsyta – Registrering – Arbetsböcker 
2. Välj med förstoringsglaset Arbetsbok där registrering ska ske 
3. Klicka på knappen + för att Lägga till ny post (Arbetsbok) 
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4. Ge verifikationsbunten ett namn och klicka på knappen Skapa 
5. Registrera verifikationen 
6. Klicka på Spara. Då skapas verifikationsnummer  

<Ctrl+S> Spara verifikationen 
<Ctrl+A> Spara verifikationen och lägg till en ny 
<Shift+Ctrl+S> Spara verifikationen och stäng fönstret 

7. Klicka på pil tillbaka för att komma till fönstret Arbetsböcker 
 

 

8. Frisläpp arbetsboken från Arbetsböcker eller via rutinen Frisläpp arbetsböcker 
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När arbetsböcker skapats och aktiverats så finns de med i listan över Arbetsböcker i 

registreringsfönstret. Se listan med hjälp av förstoringsglaset. När man öppnar vyn för Arbetsböcker ser 

det ut enligt nedan. 

 

Här kan man: 

- Skapa nya buntar att jobba med i de olika arbetsböckerna 

- Se tidigare frisläppta buntar samt hur många verifikationer som de innehåller 

- Se alla liggande icke frisläppta buntar samt hur många verifikat som den innehåller 

- Redigera buntar 

- Radera buntar 

- Frisläppa buntar 

När du registrerar en ny bunt så börjar du med att ge den ett namn. 
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De separata verifikationerna registreras och sorteras i samma vy. Denna vy är något förenklad och en ny 

funktion är att allt går att styra med kortkommandon.  

<Ctrl+Insert> Lägg till ny verifikation i Arbetsboken 

<Page Up> Bläddra upp bland verifikationerna/buntarna i Arbetsboken (till vänster i 

menyn) 

<Page Down> Bläddra ner bland verifikationerna/buntarna i Arbetsboken (till vänster i 

menyn) 

<Tab> Flytta focus till nästa fält (gäller både i översikt och detaljerna) 

<Ctrl+S> Spara verifikationen 

<Ctrl+A> Spara verifikationen och lägg till en ny 

<Shift+Ctrl+S> Spara verifikationen och stäng fönstret 

Inget som registreras i denna vy får ett verifikationsnummer förrän det faktiskt sparas. Man kan också 

registrera hur många verifikat man vill utan att frisläppa. Om man sparar dem så ligger de kvar i bunten 

till dess att bunten frisläpps. Arbetsböckerna kan frisläppas antingen direkt från registreringsfönstret 

eller med eller utan schemaläggning under Redovisning – Rutiner – Dagligen – Frisläpp arbetsböcker. 

 

Det är först då som transaktionerna bokförs. I registreringsvyn kan man dessutom ställa in att vissa 

världen skall vara i fyllda som standard. Exemplet nedan är från huvudboksregistrering men detta kan 

kopplas mot valfritt funktionsområde i Visma.net Financials. Beroende på funktionsområde så kan 

registreringsvyn skilja i utseende, dock finns samma möjligheter till förinställningar. 
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Väl inne i vyn ser det ut enligt nedan: 

 

8. Förfrågan 
Redovisning – Arbetsyta – Förfrågan - Verifikationsdokument 

Kopplat till uppföljning av eventuella hål i nummerserien eller andra åtgärder gjorda av de som arbetar i 

systemet så finns det möjlighet att via en förfrågan se exakt vad som hänt, vem som gjorde det samt när 

det gjordes. Där får man söka på de kriterier som finns tillgängliga för att få upp träffar. Man kan även 

välja om man vill se endast raderade eller alla. Se bild nedan: 

 

 


