Kom i gang med Visma AutoInvoice
Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma
AutoInvoice (AI).

Versjonskrav:
Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere.
Visma DIPaperLess (VDIP) versjon 4.6.1 og inkludere modul for Company Inbox (lanseres i løpet av
sommeren 2015).

Definisjoner:
API nøkkel = Unik nøkkel for en bruker i AIportalen
Firma UUID = Unik nøkkel for et firma i AIportalen
ELMA = Elektronisk Mottaker Adresseregister

Priser / Lisenser:
Avklar følgende med din selgerkontakt før du starter med å sette opp integrasjon mellom VDI og AI:
● Kjøp og aktivering av integrasjonslisens.
● Orientering om kostnadene i bruk av AI.

Kort oversikt over hva som må gjøres:
1. Ta stilling til hva de ønsker:
a. Ønsker de å sende elektroniske fakturaer?
b. Ønsker de å benytte AI til utsending av alle fakturaer, også på epost og på papir?
c. Ønsker de å motta elektroniske fakturaer rett inn i VDIP (*)
2. Registrere firmaet i AutoInvoice.
3. Hvis «Ja» på spørsmål 1a:
a. Kopiere nøkler fra AI over til VDI.
b. Sjekke innstillingene på aktuell klient.
c. Aktivere sending til AI på aktuelle kunder.
4. Hvis «Ja» på spørsmål 1c (*):
a. Aktivere mottak i AI.
b. Innmelding i ELMA.
c. Koble AIbruker til VDIP.
(*) Først tilgjengelig fra og med PaperLess versjon 4.6.1 og krever også ny modul i PaperLess som heter
Company Inbox.

Hva bør regnskapsbyrå spesielt tenke på:
●

●

●

●

●

Avklar med klient om klienten selv eller byrå skal opprette AutoInvoicekonto på vegne av klienten.
Hvis byrået skal gjøre det, så bør byrået sørge for at de formelt har fullmakt til dette. 
Anbefales
at
byrået oppretter og sørger for en god struktur på hvilke brukere som har hvilke klienter tilknyttet.
Anbefaler at byrået oppretter en fellesbruker som knyttes til alle klienter. Denne brukeren bør
administreres av 12 personer. I tillegg bør klientene kobles til hver regnskapsbyråbruker som da
jobber med klientoppdraget. Dette sikrer at byrået ikke mister tilgangen til klienter selv om en
regnskapsbyråbruker f.eks. slutter hos byrået.
Anbefaler følgende struktur på organisering av brukere og klienter:

Legg inn i VDI APInøkkel til den bruker man ønsker skal registreres som avsender av faktura hos
AI. Evt. meldinger fra AI vil da sendes oppgitt bruker. Legg inn i VDI hver klients UUIDnøkkel. Se
for øvrig punkt 3A i denne veiledning.
API nøkkelen man benytter på klienten i DI er den brukeren som får beskjed eller melding fra AI
om eventuelle feil.

Detaljert fremgangsmåte
1. Ta stilling til hva de ønsker
a. Ønsker de å sende elektroniske fakturaer?
Billigere enn papir, sikrere, raskere
Større sannsynlighet for at fakturaen blir betalt i
tide.
b. Ønsker de å benytte AI til utsending av alle fakturaer, også på epost og på papir?
Overlat hele faktureringsjobben til AutoInvoice, i mange tilfeller til en lavere kostnad.
c. Ønsker de å motta elektroniske fakturaer rett inn i VDIP?
Her ligger den størst besparelsen. Alle som har VDIP «må» ta dette i bruk, kan ikke se
noen argumenter for at de ikke skal det. Uten noe manuelt arbeid havner fakturaen ferdig
tolket, rett i VDIP. (*)
(*) Først tilgjengelig fra og med PaperLess versjon 4.6.1 og krever også ny modul i PaperLess
som heter Company Inbox.

2. Registrer firmaet i AutoInvoiceportalen
a. Gå til
http://autoinvoice.visma.com

b. Velg norsk språk:

c. Klikk på registrering.

d. Deretter «Ja, registrer meg»:

e. Fyll inn informasjonen om ditt firma og brukerinformasjon.
Firma
: Pass på å taste inn korrekt org.nummer. Bruk kun tall, ikke NO eller MVA.
Brukerinformasjon
: Det er dette brukernavnet/passordet du skal bruke etterpå til å logge
deg på AIportalen. Du kan legge til flere brukere på dette firmaet i etterkant under
Innstillinger/Brukere i AI. 
Husk
at når du kommer til punkt 3A, så vil den brukeren du
bruker bestemme hvem som står som avsender av fakturaene som sendes via AI. Det vil
si at eventuelle feilmeldinger fra AI vil bli sendt til denne brukeren, og hvis fakturaen blir
sendt per epost, så vil denne brukeren bli oppgitt i eposten som kontaktinfo. 
Husk 
også å
velge Visma DI som ERP system. Se også følgende avsnitt når det gjelder
regnskapsbyrå: “Hva bør regnskapsbyrå spesielt tenke på”.

f.

Trykk på «Registrering»

g. Klikk på linken i eposten du mottar:

h. Logg på AutoInvoiceportalen og gå gjennom de tre stegene:

i.
ii.

iii.

Steg 1: Fyll ut adressen til firmaet
Steg 2: Meld fra om dere ønsker å aktivere printtjensten, dvs mulighet for å sende
faktura på papir til kunder som ikke kan ta imot elektronisk faktura. (send alt til AI)
Steg 3: Velg om du ønsker å motta elektroniske fakturaer (*)
Hvis «ja», så registrer deg samtidig i ELMA. Skulle det vise seg at du allerede er
registrert i ELMA via et annet aksesspunkt, så må du melde deg ut via det
aksesspunktet før du kan melde deg inn via AI.
(*) Først tilgjengelig fra og med PaperLess versjon 4.6.1 og krever også ny modul
i PaperLess som heter Company Inbox.

3. Sett opp Visma DI til å sende fakturaene til AutoInvoice
a. Kopiere nøkler fra AI over til VDI
i.
Logg inn i AIportalen,
http://autoinvoice.visma.com

med den brukeren du vil skal
stå som avsender av fakturaene
ii.
Klikk på Innstillinger oppe til høyre
iii.
Da ser du to nøkler som du skal kopiere inn i VDI
iv.
Henviser videre til avsnitt 5 nedenfor som er kopi av brukerdokumentasjonen for
Visma DI

4. Hvis «Ja» på spørsmål 1c (ønsker å motta fakturaer elektronisk)
Først tilgjengelig fra og med PaperLess versjon 4.6.1 og krever også ny modul i PaperLess som
heter Company Inbox.

5. Veiledning for oppsett av Visma AutoInvoice i Visma DI
Viser til detaljert brukerdokumentasjon i Visma DI.
Benytter du Visma DI 8.0 finner du dette under 
Hjem | Hjelp | Dokumentasjon | DIOffice
Fakturering | Veiledninger | Elektronisk fakturering.
Klikk på linken til avsnittet som heter 
Visma
AutoInvoice
:

Følg så veiledning du finner under dette avsnittet:

Benytter du Visma DI 8.1 finner du dette under 
Hjem | Hjelp | Dokumentasjon | Visma DI.

Følg så veiledning i avsnittet du finner under 
VeiledningerGenerelle | Elektronisk fakturering |
Visma AutoInvoice
:

