
 

 
 

Ved at installere Visma’s Supports værktøj til opkobling via fjernskrivebord og være med i fjern opkoblingen 

bekræfter du at disse vilkår for brug af fjern opkobling fra Visma Software A/S er læst og accepteret.  

 
Gennemførsel af opkobling via fjernskrivebord  
I forbindelse med at Visma skal udføre supporttjenester knyttet til de Visma’s produkter som benyttes af 

dig, vil Visma via fjernskrivebord logge sig på din maskine for at lave ændringer og/eller rettelser i Visma 

programvaren.  

Opkoblingen til fjernskrivebordet startes ved at du installer den nødvendige programvare, jf. vedlagte link, 

og efterfølgende følger instruktionerne for installering og opkobling.  

Når opkoblingen er etableret, vil Visma kunne se skærmbilledet på din maskine og kontrollere maskinen.  

Du kan når som helst vælge at afbryde opkoblingen.  

 

Kommunikation  

Visma benytter sig hovedsageligt af elektronisk kommunikation (herunder ukrypteret e-mail og overføring 

af skærmbilleder). Ved accept af disse vilkår accepterer du den risiko en sådan kommunikation kan 

medføre, herunder at e-mails bliver afvist af antivirusprogrammer eller lignende.  

 
Fortrolighed  
Før opkoblingen til fjernskrivebordet igangsættes, skal alle programmer og andet indhold på din PC, som 

ikke er relevant for udførelsen af Visma’s supporttjenester afsluttes eller lukkes.  

Vi har tavshedspligt om oplysninger, vi modtager i forbindelse med vores arbejde, bortset fra hvis andet er 

fastlagt i lov. Oplysninger som ikke omfattes af retslig tavshedspligt behandles fortroligt. Ved ekstern 

bistand fra fagkyndige, vil nødvendige oplysninger kunne blive delt med sådanne fagkyndige i den 

udstrækning det er nødvendig for opgaven. Modtaget data slettes løbende når der ikke længere er behov 

for at opbevare dem. Personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med kravene i 

personoplysningsloven.  

 
Ansvar  
Du kan ikke gøre ansvaret gældende, af nogen art eller på noget grundlag, mod Visma som følge af 

fejl, mangler, skade, uheld, virus eller lignende, som kan opstå i forbindelse med opkoblingen via 

fjernskrivebord. Desuden kan du ikke kræve erstatning fra Visma vedrørende udgifter eller tab som 

skyldes følgeskader, forøgelse af udgifter eller udgifter, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab af 

enhver art, herunder men ikke begrænset til tab af information, data e.l. For øvrig henvises der til 

SummaSummarum’s brugeraftale:  
http://community.visma.com/Global/DK/Summa/Licens%20og%20abonnementsvilk%C3%A5r%2
0for%20SummaSummarum.pdf  
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