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Hantering av programfel och önskemål om nya funktioner 
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1 Hantering av programfel 
 

1.1 Kund rapporterar programfel 
 
Ansvar: Kund  

 
Kund rapporterar programfel till Visma Support. Programfelet avser en funktion eller ett flöde 

i programmet som inte fungerar som förväntat eller dokumenterat. 

 

1.2 Test, dokumentation och eventuell lösning – standardapplikation 

Ansvar: Visma Support 

 

Supporten dokumenterar ärendet och testar det rapporterade programfelet i Vismas 

standardmiljö.  

Lösning finns 

Ansvar: Visma Support 

Visma Support ser att det finns en lösning. Kunden får lösningen presenterad 

och dokumenterat. Eventuell installation av lösningen debiteras enligt gällande 

timprislista. 

Lösning saknas 

Om Visma Support kan återskapa felet hanteras ärendet vidare enligt punkt 

1.4, Bekräftat programfel 

 

Om Visma Support inte kan återskapa programfelet meddelas kunden att 

ärendet måste hanteras av Visma Konsult, för test i kundens IT-miljö, enligt 

punkt 1.3, anpassad applikation. 

 

1.3 Test, dokumentation och eventuell lösning - anpassad applikation 

Ansvar: Kund 

 

Kund rapporterar programfelet till Visma Support som vidarebefordrar ärendet till Visma 

Konsult, alternativt rapporterar kunden direkt till kundansvarig konsult. Programfelet avser en 
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funktion eller ett flöde i det anpassade programmet som fungerar inte fungerar som förväntat 

eller dokumenterat. 

För felsökning, test och dokumentation av programfel i anpassade program kan kunden välja 

att avsätta egna resurser för att testa och dokumentera programfelet i sin egen IT-miljö. 

Vill kunden istället få hjälp av Visma Software så kontaktar kunden sin kundansvarige konsult 

för att beställa tid gällande test och dokumentation av felet i kundens IT-miljö. Detta 

debiteras enligt gällande prislista. 

Lösning finns 

Ansvar: Konsult 

Kundansvarig konsult ser att det finns en lösning. Kunden får lösningen 

presenterad och dokumenterat. Eventuell installation av lösning debiteras enligt 

gällande timprislista. 

Lösning saknas 

Ansvar: Konsult 

Vismas konsult vidarebeordrar ärendet till Vismas systemkonsulter för 

ändringar eller korrigeringar i det anpassade programmet. Kunden meddelas 

tidsplan och kostnad innan någon ändring genomförs. 

 

1.4 Bekräftat programfel 

Ansvar: Visma Support eller Visma Konsult 

 

Felet kan återskapas av Visma och prioriteras som Lågt, Normalt, Hög eller Kritisk beroende 

på hur allvarligt felet påverkar kundens verksamhet. Ärendet eskaleras sedan till Vismas 

utvecklingsavdelning. 

Låg:  Felet påverkar få kunder, programmet kan köras utan att man får fel data, 

och/eller workaround är tillgänglig 

Normal: Fel som påverkar enstaka kunder/användare, vissa icke kritiska funktioner är 

otillgängliga 

Hög: Fel som många kunder blir påverkade av. Funktionen är ej tillgänglig eller att 

felet orsakar fel i data. 

Kritisk: Allvarliga problem såsom systemkrasch, förlust av data, minnesläckage som 

ger allvarlig påverkan på kunders verksamhet 
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Klassificering görs enligt ISO-standard med definitionerna låg, normal, hög eller kritisk 

beroende på hur allvarligt felet är. Kunden blir informerad om status och ärendenummer för 

programfelet genom att Visma support uppdaterar CRM-ärendet. 

 

1.5 Återkoppla programfel samt planlägga i ny version 

Ansvarig: Vismas utvecklingsavdelning 

 

Vismas utvecklingsavdelning och produktchefer arbetar kontinuerligt med att gå igenom 

inrapporterade programfel. Felet återtestas och bekräftas i en utvecklingsmiljö. Omfattning 

av rättningsåtgärd utvärderas och rättning planeras in, dvs. i vilken års- eller rättningsversion 

som rättningen ska levereras till kund. 

 

1.5.1 Visma Community 

Ansvarig: Visma Produktchef 

Vismas produktchef uppdaterar Visma Community med information om 

planerade rättningar och årsversioner. community.visma.se/software 

 

2 Önskemål om ny funktionalitet 
 

2.1 Önskemål om ny funktion i standardapplikation 

Ansvar: Kund  

Kund önskar ny funktionalitet som saknas i standardapplikationen och rapporterar 

önskemålet till Visma Support. 

 

2.2 Dokumentation och eventuell lösning - standardapplikation 

Ansvar: Visma Support 

 

Supporten dokumenterar ärendet och utvärderar önskemålet i Vismas standardmiljö. 

 

Lösning finns 

Ansvar: Visma Support 

http://community.visma.se/
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Visma Support ser att det finns en lösning via en workaround. Kunden får 

lösningen presenterad och dokumenterat. Eventuell installation av lösningen 

debiteras enligt gällande timprislista. 

Lösning saknas 

Ansvar: Visma Support 

Visma Support dokumenterar önskemålet och meddelar kunden att önskemålet 

vidarebefordras till Visma Utveckling. 

Vismas utvecklingsavdelning och produktchefer arbetar kontinuerligt med att 

utvärdera inkomna önskemål om ny funktionalitet. Utvärderingen sker bl.a. 

utifrån kundnytta för flera kunder, förenkling av arbetsflöden, legala krav m.m.  

Supporten uppdaterar kundens ärende om önskemålet i Visma CRM efter 

återkoppling från utvecklingsavdelningen.  

 

2.3 Önskemål om ny funktion i anpassad applikation 

Ansvar: Kund 

 

Kund önskar ny funktionalitet som saknas i den anpassade applikation och rapporterar 

önskemålet till Visma Support eller kundansvarig konsult. Visma Support vidarebefordrar 

inkomna önskemål till kundansvarig konsult. 

 

2.4 Dokumentation och eventuell lösning - anpassad applikation 
 

Ansvar: Kundansvarig konsult 

 

Efter överenskommelse med kunden dokumenterar konsulten ärendet och utvärderar 

önskemålet i kundens applikation. Arbetet debiteras enligt gällande prislista.  

 

Lösning finns 

Ansvar: Kundansvarig konsult 

Vismas konsult ser att det finns en lösning via t.ex. en workaround. Kunden får 

lösningen presenterad och dokumenterat. Eventuell installation av lösningen 

debiteras enligt gällande timprislista. 

Lösning saknas 

Ansvar: Kundansvarig konsult 
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Vismas konsult dokumenterar önskemålet och meddelar kunden att önskemålet 

vidarebefordras till Vismas Systemkonsult. Konsulten meddelar efter samråd 

med systemkonsulten kunden om tids- och kostnadsuppskattning för att 

genomföra önskemålet. 

Eventuell installationen av lösningen debiteras enligt gällande prislista.  

 

2.4.1 Visma Community 
 

Ansvarig: Visma Produktchef 

Vismas produktchef uppdaterar Visma Community med information om release 

av nya funktioner.community.visma.se/software 

http://community.visma.se/

