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Introduktion 
Denne vejledning er til dig, der selv skal implementere Visma Løn. Vejledningen indeholder skriftlige 

vejledninger og videoguides, som et supplement til de øvrige vejledninger, der findes på Visma Community. 

Der vil løbende blive henvist til disse guide i denne vejledning. 

Tre steps for at blive oprettet 

Step 1 - få adgang til Visma Løn 

Umiddelbart efter at du har modtaget din velkomstmail, vil du blive kontaktet af en konsulent fra Visma 

med henblik på at aftale tidspunkt for dit 2 timers supportmøde. Konsulenten vil samtidig sørge for, at du 

får adgang til Visma Community. Visma Community giver adgang til en sikker kommunikationskanal, hvor 

du kan fremsende nødvendige oplysninger. 

 

Konsulenten skal have oplyst lønadministrators brugeroplysninger:   

● Firmanavn 

● E-mail adresse 

● Mobiltelefonnummer  

 

Step 2 - opret dit personlige login 

Når du er oprettet som bruger, modtager du en e-mail med et link til aktivering af din bruger og dermed 

oprettelse af din personlige adgangskode. Når du fremover skriver til os via Visma Community, er det denne 

adgangskode, du skal bruge til at sende sager og se de svar, du modtager. 

Step 3 - opret dit kundeforhold 

Lønadministrators brugeroplysninger bruges desuden til at oprette den første adgang til dit Visma Løn 

kundeforhold: Kundeforholdet er selve løsningen, Visma Løn. Herunder kan du tilføje en eller flere 

arbejdsgivere.  

Når brugeren er oprettet, skal du fremsende følgende stamoplysninger om virksomheden:  

● Navn 

● Adresse 

● CVR-nummer 

● Bankkonto, som nettolønningerne afregnes fra 

Disse oplysninger fremsendes til Visma ved at benytte ‘Bestil hjælp til opgaver’ i Visma Community. 

 

Virksomhedens stamoplysninger bruges til at oprette et Visma Løn kundeforhold, som du blandt andet kan 

oprette medarbejdere i. 

 

Bemærk, at der er op til otte dages leveringstid på et Visma Løn Kundeforhold. 
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Sådan kommer du i gang med Visma Løn 

Step 1 - Opret arbejdsgiver 

Såfremt du kører løn for mere end ét CVR-nummer, skal der oprettes en arbejdsgiver pr. CVR-nummer pr. 

virksomhed eller afdeling, som du kører løn for. 

I nedenstående videoguide kan du lære, hvordan du opretter en arbejdsgiver. 

Videoguide 

Step 2 - Opret afdeling og udbetalingssted 

Hvis dine medarbejdere skal tilknyttes forskellige afdelinger og/eller udbetalingssted, som skal afspejle sig i 

din bogføring og være synlig i diverse rapporter, så skal du oprette en afdeling og udbetalingssted.  

I nedenstående videoguide kan du lære, hvordan du opretter en afdeling og udbetalingssted. 

Videoguide 

Step 3 - Opret stillingskategori og løngruppe 

Såfremt du skal bruge flere stillingskategorier og/eller løngrupper end de, der er oprettet som standard i 

Visma Løn, skal du oprette disse. De er defineret på dit 2 timers supportmøde. 

 

I nedenstående videoguide kan du lære, hvordan du opretter stillingskategori og løngruppe. 

Videoguide 

Step 4 - Opret resultattabeller 

Resultattabeller anvendes til at oprette satser, der er gældende for flere lønmodtagere. Du kan oprette og 

ændre satser på specifikke resultattabeller. De fleste resultattabeller har samme nummer som den 

tilknyttede lønart, men der kan være undtagelser. Du ser sammenhængen mellem lønartsnummer og 

resultattabel i Lønartskataloget. Resultattabeller kan oprettes for bestemte løngrupper, stillingskategorier, 

lønrammer og løntrin. 

 

I nedenstående videoguide og vejledning kan du lære, hvordan du opretter resultattabeller. 

Videoguide 

Vejledning 

Step 5 - Opret medarbejdere 

Den første medarbejdere, du opretter, skal oprettes via decentral indlæsning. Derefter er det muligt at 

oprette medarbejdere manuelt i Visma Løn.  

I nedenstående videoguide og vejledning kan du lære, hvordan dette gøres. 

Videoguide 

Vejledning 
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Step 6 - Decentral indlæsning 

Hvis du har behov for at indlæse en større mængde data fra et eksternt system f.eks. dit 

tidsregistreringssystem, kan dette gøres via decentral indlæsning.  

I nedenstående videoguide og vejledning kan du lære, hvordan du indlæser data decentralt. 

Videoguide 

Vejledning 

Step 7 - Lønkørsel 

Når de ovenstående steps er foretages, er du nu klar til starte din lønkørsel og efterbehandling.  

I nedenstående videoguide og vejledning kan du lære, hvordan du foretager en lønkørsel i Visma Løn. 

Videoguide 

Vejledning 

Step 8 - Supplerende Lønkørsel 

Det kan hænde, at du får behov for at køre en supplerende lønkørsel efter afslutning af den ordinære 

lønkørsel. Den supplerende lønkørsel køres, hvis du f.eks. har glemt at medtage en bonus eller har behov 

for at rette en fejl.  

I nedenstående videoguide og vejledning kan du lære, hvordan du foretager en supplerende lønkørsel i 

Visma Løn. 

Videoguide 

Vejledning 

Support 
Du tilbydes et 2 timer telefonisk supportmøde i forbindelse med din opstart. På mødet vil vores konsulent 

hjælpe dig godt i gang med Visma Løn og besvare eventuelle spørgsmål. Inden mødet skal du forberede dig, 

ved at udfylde og forholde dig til de to filer, som du har modtaget i velkomstmailen, som henholdsvis er 

analyseskemaet og opsætningsoversigten. 

På baggrund af dine besvarelser hjælper konsulenten dig med at: 

● gruppere dine medarbejdere i stillingskategorier og Løngrupper 

● definere hvilke resultattabeller, der kan skabe værdi for dig 

● definere de grundlag, du skal bruge til beregning af f.eks. pensioner til de forskellige 

medarbejdergrupper 

Skulle du efter mødet have behov for yderligere konsulenthjælp, kan dette bestilles ved at sende en sag via 

Visma Community. 

 

Du kan se priser og ydelser her. 

 

Free implementering af Visma Løn     Side 5 af 5 

https://www.youtube.com/watch?v=yYSgOacm1cg&list=PL2WSk-4Nbj1MBY9iGhI8RvYqK9Bz-A3Pv&index=2&t=0s
https://community.visma.com/t5/Vejledninger/Decentral-registrering/ta-p/117808
https://www.youtube.com/watch?v=p69U1uUeyCs&list=PL2WSk-4Nbj1MBY9iGhI8RvYqK9Bz-A3Pv&index=5
https://community.visma.com/t5/Vejledninger/Lonkorsel-i-Visma-Lon/ta-p/116637
https://www.youtube.com/watch?v=CjKa8sq_IM4&list=PL2WSk-4Nbj1MBY9iGhI8RvYqK9Bz-A3Pv&index=7
https://community.visma.com/t5/Vejledninger/Lonkorsel-i-Visma-Lon/ta-p/116637
https://community.visma.com/t5/Vejledninger/Oversigt-over-service-og-konsulentydelser/ta-p/116643

