
Kundeseminar 
Maj 2018



Tak 
...fordi I har taget jer 

tid til at være med i dag!!



Lidt praktiske informationer til dagen...

● Afprøvning af nyt format med kortere, skarpere sessioner
○ Kort tid mellem sessionerne, så gem konkrete spørgsmål til pauserne, hvor alle 

Visma-medarbejderne er til rådighed

● Udlevering af jeres individuelle programmer med lokale- og sporoversigt
● HUSK at udfylde jeres feedback-skemaer undervejs, så vi får optimeret vores 

kundeseminarer fremadrettet



Et hurtigt tilbageblik på 2017

Omstillingen fra Bluegarden til Visma
● Nyt kundeunivers

○ Lukning af www.mitbluegarden.dk - oprettelse af Visma Community

● Rebranding
○ Fra MultiLøn og Orkidé til Visma Løn og Visma HR

● Nye produkter
○ Visma EasyCruit (på agendaen i dag)
○ Visma.net Expense (på agendaen i dag)

http://www.mitbluegarden.dk


Fokusområder for 2018



Visma Mobile strategi: et overblik

Visma HR App
● Et gratis supplement til din Visma HR-løsning

(forudsætter Leder/medarbejder-modulet)
● Tilgængelig til både Android og iOS-telefoner

Visma.net Expense - integreret rejseafregning
● Tilgængelig til både Android og iOS-telefoner

Visma EasyCruit
● Strømlinet og effektiv rekruttering i 

øjenhøjde med det moderne kandidatmarked



R-markering: krav fra SKAT til korrekt efterregulering
● Udvikling af Visma Løn og Visma Løn Finans til at imødekomme de nye krav

○ Eneste leverandør på markedet, der processesunderstøtter 100%, og har helt styr på dette 
lovkrav!

LINK: https://community.visma.com/t5/Nyheder/Release-1-marts-2018/ba-p/132463

Tilpasninger til markedsændringer: R-markering

https://community.visma.com/t5/Nyheder/Release-1-marts-2018/ba-p/132463


Tilpasninger til markedsændringer: Den nye Ferielov

Indførelse af “samtidighedsferie”

LINK: https://www.visma.dk/blog/overblik-den-nye-ferielov/

https://www.visma.dk/blog/overblik-den-nye-ferielov/


Tilpasninger til markedsændringer: Den nye Ferielov

LINK: https://www.visma.dk/blog/overblik-den-nye-ferielov/

Nuværende udeståender ifm. Den nye Ferielov
Der er igangværende dialoger og arbejde i gang mellem arbejdsmarkedets parter, for at sikre, hvordan de forskellige 
forbund vil håndtere og integrere den nye Ferielov i deres respektive overenskomster. 
Vi afventer i spænding disse dialoger og forhandlinger, da de får afgørende indflydelse på måden Visma Løn skal 
kunne håndtere den nye Ferielov!

● Overgangsordningen 
Formålet med overgangsordningen er at gøre overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie så smidig som muligt, at undgå 
dobbeltdækning, og at tilgodese hensynet til virksomhedernes likviditet. Overgangsordningen indebærer, at ferie der optjenes i 
perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses og først udbetales til lønmodtageren, når denne har nået 
folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

● Særlig fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond
For at sikre formålet med overgangsordningen oprettes en særlig fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som håndterer 
overgangsordningen. 

https://www.visma.dk/blog/overblik-den-nye-ferielov/


Visma Løn-Ferie og Feriefri-kursus

● Generel opsætning – optjening/afholdelse iht. Ferieloven
● Ferieregnskab i Visma Løn
● Korrektioner i feriedage el. ferietimer
● Nulstilling af ferie v. nyt ferieår
● Overførsel af ferie 
● Udbetaling af ferie v. feriehindring
● Ferietillæg – rapporter
● Ferietillæg af overtid – nye muligheder
● Efterregulering af slettet ferie
● Ferierækkefølge – nye muligheder
● Ferieberettiget grundlag – nye muligheder
● Afvigelsesliste – Grundlag bruttoløn
● Samtidighedsferie
● Feriefridage/feriefritimer – nye muligheder

Efterspørgsel på feriekurser

● 17. maj Hotel Scandic Århus
● 18. maj Visma Ballerup

Se mere og tilmeld dig via Visma Community: 
https://community.visma.com/t5/Kursus/Visma-Lon-Ferie-og-Feriefri/ba-p/141766

https://community.visma.com/t5/Kursus/Visma-Lon-Ferie-og-Feriefri/ba-p/141766


Nye sikkerhedskrav & GDPR

Nye sikkerhedskrav: GDPR & ISO27001-certificering
● Lancering af ny sikkerhedspakke

○ NemKonto-baserede lønudbetalinger
○ CPR-nr.-opslag

● Slettepolitikker af data
○ Indførelse af strammere governance på sletning af data
○ I ejer selv deres data, men vi vil slette data i systemerne, når der ikke længere er et arbejdsbetinget 

behov for adgang til dem
○ Mulighed for tilkøb af opbevaring udover 5 år+indev. år (500 kr./måned uagtet mængde og periode)

● Nye Databehandleraftaler

LINK: 
https://community.visma.com/t5/Nyheder/Fra-1-maj-rummer-Visma-Lon-nye-muligheder/ba-p/139734

https://community.visma.com/t5/Nyheder/Fra-1-maj-rummer-Visma-Lon-nye-muligheder/ba-p/139734


MARKEDSEFTERSPØRGSEL 
SKANDINAVISK LØNADMINISTRATION

Nyt forankret setup mellem Visma Enterprise-selskaberne i Norden
● Håndtering af Skandinavisk lønadministration på tværs af grænserne

○ Som Outsourcing-ydelse eller systemydelse



Alle præsentationer bliver sendt til jer i 
separat mail mandag formiddag!

God og inspirerende dag til jer alle...




