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Visma Enterprise

2 200 employees
850 developers

2 827 MNOK revenue 
Cloud revenue share 50%

Direct sales and delivery model 
Standardized software for large accounts 
and public sector

Developing all HRM solutions in 
the Visma Group
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Visma Enterprise business overview
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“Digital transformation” has an average of 49.500 search each month 



Cloud Business Model 
On-Premise Solutions

Long Implementation 

Expensive customization

IT Resource Dependent

Expensive Upgrades / Long time to new versions

Long implementation 

Cloud-based Solutions

Rapid time to value

Non-technical configuration

No IT involvement

Frequent new features / No hardware cost

Subscription billing



● Visma Løn - tidligere kendt under navnet Multiløn Erhverv - 
er en af markedets stærkeste lønsystemer

● Systemet er udviklet til at imødekomme krav fra 
mellemstore- og store virksomheder.

● Løsningen er opdateret og imødekommer de nye krav med 
Databeskyttelsesforordning (GDPR)

● Nu bliver krav til databehandlers ansvar imødekommet 
med en ISO27001-certificering

Visma Løn



Nemt og bekvemt: ny sikkerhedspakke 

Nemkontobaseret lønudbetaling Med NemKontobaseret lønudbetaling bliver det nemmere og mindre tidskrævende at vedligeholde oplysninger 
om medarbejdernes registrerings- og kontooplysninger. Udbetalingen sker direkte til medarbejderens NemKonto via Nets, hvor de relevante 
oplysninger til enhver tid er opdateret. 

E-boks Vælger du e-Boks, slipper du for besværet med at dele eller sende lønsedler ud. Lønsedlen sendes som pdf til modtagerens indbakke i 
e-Boks. Direkte forsendelse og e-Boks kan kombineres, så de lønmodtagere, der ikke ønsker e-Boks, i stedet modtager deres lønseddel direkte 
fra Visma

Validering af CPR-numre
Det er nu muligt at få valideret nye medarbejderes CPR-numre, når de oprettes i Visma Løn. Selve valideringen sker, når man taster 
CPR-nummeret og tabulerer ud af feltet. Vær opmærksom på, at oplysninger kun må hentes i CPR-registret, hvis der er en arbejdsbetinget grund 
til det.
 
Validering af CPR-numre Hvis CPR-nummeret er validt, og der ikke er forbud mod at vise navn og adresse, så vil navn- og adresseoplysninger 
hentes ind i systemet fra CPR-registret. Det kan naturligvis overskrives med f.eks. en anden adresse, eller man kan slettet et mellemnavn, hvis 
medarbejderen ikke ønsker at anvende det.
 
Hvis CPR-nummeret ikke kan valideres, vises der en pop-up med info om, at CPR-nr. ikke kan valideres, og det vil blive rødt. Eksempel på 
validering ved konstrueret CPR-nummer ses herunder. Samme besked vil ses, hvis man taster CPR-nummer på en medarbejder med adresse i 
udlandet.



● Datostyret lønbehandling 
● Prøveberegning og straks-beregning af løn 
● Mulighed for at køre løn for flere CVR-numre 
● Mulighed for generelle satsændringer 
● Mulighed for egne løntekster 
● Ferieregnskab og fraværsregistrering 
● Efterregulering af løndata 
● Simpel korrektion af løndata 
● Dataimport fra f.eks. tidsregistrerings- eller 

økonomisystem 

Gør det komplekse enkelt



Gør det komplekse enkelt

● Eksport af data til øvrige administrative systemer 
● Standard Rapporter 
● Mulighed for at udskrive rapporter både med 

aktuelle og historiske data 
● Opdatering af lovgivningsmæssige satser 
● Automatisk afregning af feriepenge for 

fratrådte medarbejdere 
● Automatisk afregning af ferietillæg
● Mulighed for engelsk sprog på lønsedler 
● Mulighed for opsætning af op til 6 forskellige 

pensionsgrundlag 



Gør det komplekse enkelt

● Virksomhedstilpasset differenceliste til kontrol af lønudbetalinger 
● Mulighed for at udtrække rapport over medarbejdere der ikke har skattekort 
● Differentierede kontoplaner med op til 10 forskellige kontodimensioner



Hvordan kommer vi gang med VismaLøn?
Der er flere muligheder!

Læs mere her

https://www.visma.dk/hrm/visma-lon/



