
De Visma.net Light User is een gebruikerstype dat speciaal voor 
gebruikers is die wel inzicht nodig hebben in de stand van zaken 
maar verder geen bewerkingen doen (zoals financiële bewerkingen, 
beheer en rapportages samenstellen). Denk bijvoorbeeld aan 
directieleden, tijdelijke (externe) medewerkers, projectmede-
werkers, auditors en accountants. 

In Visma.net bepaalt u zelf de rechten van de gebruikers door met 

gebruikersgroepen te werken. Dat zorgt voor veel flexibiliteit waar-

door u niet wordt beperkt in de wijze waarop u uw administratieve 

bedrijfsproces wenst in te richten. 

Het maakt uw processen betrouwbaarder, flexibeler en het scheelt 

veel tijd. Deze toegevoegde waarde is de investering waard voor de 

meeste gebruikers die in uw Visma.net-platform werken. Omdat deze 

flexibiliteit voor een bepaalde groep - vaak externe gebruikers - niet 

nodig is, biedt Visma.net ook de Light User.

De Visma.net Light User
De Visma.net Light User is een gebruikerstype dat zelf op voorhand al 

beperkingen kent. Deze hoeft u dus niet in te stellen in de rechten van 

een gebruikersgroep. Gebruikers van dit type krijgen in het volledige 

Visma.net Financials-platform van uw organisatie:

Volledige toegang tot:
•  Rapportages

•  Analyses

Inzage in:
•  Customer records

•  Supplier records

•  Non stock en Stock items

Voor Visma.net Project Accounting schrijfrechten op:
•  Uren

•  Declaraties

Bovendien kunt u groepen aanmaken zodat specifieke onderdelen 

voor de Visma.net Light User worden afgeschermd. Zo krijgt iedere 

gebruiker alleen inzicht in de voor hem of haar relevante informatie.

Visma.net Light User 
Wel het benodigde inzicht, geen bewerkingen uitvoeren

‘Speciaal voor gebruikers die wel inzicht 
nodig hebben maar geen bewerkingen doen’
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Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden krijgt u een beeld van 

toepassingen van de Visma.net Light User. Hebt u een vergelijkbaar 

vraagstuk? Neem dan contact op en wij helpen u om de Visma.net 

Light User optimaal in te zetten voor uw organisatie.

De accountant als adviseur
Voor veel bedrijven is de accountant niet uitsluitend degene die 

aangifte doet, de jaarrekening opstelt en toetst of uw organisatie 

zich aan de regels houdt. Het is ook vooral een vertrouwde adviseur 

die gericht ondersteuning biedt aan de hand van uw ambities en de 

financiële ontwikkelingen in uw bedrijf. 

Om de samenwerking met uw accountant optimaal te laten verlopen 

kunt u de Visma.net Light User inzetten. Wanneer de accountant 

24/7 toegang heeft tot realtime rapportages en analyses is snel 

schakelen een stuk eenvoudiger en ziet de accountant of u op koers 

ligt om uw ambities waar te maken.

Externe specialisten
‘De flexibele schil’ is een term die veel voorkomt bij projectorgani-

saties. Gespecialiseerde mensen die (regelmatig of over een langere 

periode) op projectbasis worden ingehuurd zijn inmiddels meer regel 

dan uitzondering. 

Om uw administratieve lasten zo laag mogelijk te houden is het 

prettig wanneer zij zelfstandig registraties uitvoeren als uren, kilo-

meters en andere onkostendeclaraties. En afhankelijk van de rol in 

het project kunt u hen toegang geven tot rapportages en analyses. 

Zo faciliteert de Visma.net Light User een efficiënte en effectieve 

verwerking van de administratie van uw ‘flexibele schil’. 

Projectmedewerkers
Voor projectmedewerkers is het vaak niet nodig om volledige toegang 

tot Visma.net te hebben. In de meeste gevallen is het van belang dat zij: 

•  De projecten zien waarbij zij betrokken zijn

•  Weten welke taken zij hebben

•  Contactgegevens kunnen raadplegen

•  Uren en onkosten kunnen registreren

Met de Visma.net Light User kunt u dit perfect faciliteren en zelfs per 

groep medewerkers verschillende overzichten beschikbaar stellen.

In de praktijk
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