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Integration mellem Visma Addo 

og Visma HR  



Lad Visma Addo og Visma HR arbejde sammen ved at integrere de to systemer.  

Efter køb af Visma Addo opretter kunden selv en konto. Derefter bestilles en FTPS 
server hvor brugernavn, password etc. sendes til kunden.  
 
Til det skal bruges følgende: 

1. Organisationens ID ved bestilling af FTPS server 
2. Service bureau-nummer som skal bruges i Visma Addo. 

 
 
Opsætning af forbindelsen til Visma HR: 
 1. Gå til ’Indstillinger’ > ’Integrationer’ og indtast de nødvendige oplysninger. 

2.  Afslut ved at klikke på ’Gem’. Afvent om forbindelsen er oprettet. Vær 
opmærksom på, at tallene i ’Brugernavn’ ikke må være identiske med som tallene i 
’Service bureau’ 

 
 
Visma HR: 
Her oprettes en kategori under dokumentmappen med samme navn, som det der 
er skrevet under ’Document Category’ ovenfor.  
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Navngivning af kontrakter: 
Filnavnet må ikke indeholde mellemrum og specialtegn. 
 
Eksempel: 15122020-Hanne-Heiberg-Kontrakt.pdf 
 
Underskriftskabeloner: 
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Indsæt en sidste godkender på kontrakten, hvis medarbejderen endnu ikke er 
oprettet i Visma HR. 
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Addo-printer: 
1. Hent på følgende link: https://www.visma.dk/addo/funktioner/print-driver/  

2. Skriv medarbejdernummer i boksen nedenfor til højre. 
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Hvis kontrakten bliver sendt før, kandidaten er oprettet i Visma HR: 
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CTRL+P Addo-printer 

Sidste underskriver logger på Addo 
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Slutgodkender skal nu læse kontrakten og godkende. Herefter sendes 
dokumenterne til Visma HR 

 

Her oprettes en kategori ”kontrakter” under dokumentmappen. 

Underskrevne kontrakter og andre dokumenter vil via FTPS server sendes ind i 
Visma HR i denne mappe. 
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