


AGENDA

12:00  Velkommen
Hva driver regnskapsbyråenes lønnsomhet i 2019?
Visma Software og skybaserte kundeløsninger

12:00 Pause

13:20 Visma Document Center, AutoInvoice og Webfaktura

14:20 Pause

14:40 Nyheter i Visma Business for regnskapsbyråer

15:55 Oppsummering

16:00 Sosial avslutning - vi møtes i baren!

Trondheim

Oslo
Stavanger

Bergen

Ålesund



Registrering og 
evaluering 
på mobil

Alle presentasjonen blir lagt ut på Visma Community

Deltakerne får tilsendt kursbevis



Einar Fjørtoft - Produktsjef 
Svein Holanger - Produktsjef

Ramon H. Iversen - Produktsjef
Ida Aune Viken - Visma Collectors 

Ingvar P. Nilsen - Strategisk Kundeansvarlig Regnskapsbyråer 

Hvem er tilstede 
her fra Visma:



Hva driver regnskapsbyråenes 
lønnsomhet i 2019?

Ingvar P. Nilsen



Lønnsomhet i regnskapsbransjen

Å beregne et regnskapsbyrås lønnsomhet er ikke

«Rocket Science»



Lønnsomhet i regnskapsbransjen

Men det som utfordrer bransjen mhp lønnsomhet 

- ER ENDRINGER!



Lønnsomhet i regnskapsbransjen

Typiske lønnsomhetsdrivere i regnskapsbyråene:
● menneskelig kapasitet/kompetanse/tilgang til ressurser

● konkurransesituasjon

● teknologi og trender

● eksterne rammebetingelser

● Kundene / «markedskreftene»



Bransjer som har/vil bli kraftig endret av digitaliseringDisrupsjon

Stadig flere yrker må OPP i verdikjeden for å være relevant:

Frisøryrket

Under angrep fra Cutters og 
andre lignende initiativ 

Må opp i verdikjeden for å 
fortsatt være relevant

Foto

Industrien totalt endret av 
mobilkamera, facebook og 

digitale flater. 

Må opp i verdikjeden for fortsatt 
å være relevant

Regnskapsfører

Manuelle prosesser vil forsvinne 
og bli erstattet med digitale. 

Må opp i verdikjeden for 
fortsatt å være relevant



Bransjer som har/vil bli kraftig endret av digitaliseringDisrupsjon



KonkurransesituasjonDisrupsjon



Lønnsomhet i regnskapsbransjen

Hvordan skal man da opprettholde god 

lønnsomhet, samtidig som man aktivt deltar i 

endringsprosessene?



Lønnsomhet handler om å
SKAPE FOKUS - RETT FOKUS!



Lønnsomhet i regnskapsbransjen

Det handler om:
● Menneskene i byrået!!

● Gjør mer på kortere tid – reduser antall timer med manuelt/kostbart arbeid.

● Tilpasse byråets forretningsmodell

● Tilpasse byråets prismodeller som sikrer inntektene

● Involvere kundene i endringene





Lønnsomhet i regnskapsbransjen

Riktig løsning til riktig kunde til riktig tid!!



Lønnsomhet i regnskapsbransjen

Uansett hva dere gjør, eller hvilke valg dere tar…..

Ta vare på oppdragenes 

lønnsomhet!



Lønnsomhet i regnskapsbransjen

Skal man lykkes med å være med på “det digitale skiftet”

MÅ MAN HA MED SEG “BAKFOTAN”

og det viktigste verktøyet dere har er:



Viderefakturering
av våre tjenester



Visma Software og skybaserte 
kundeløsninger

Ingvar P. Nilsen



Tripletex

Visma 

eAccounting

Visma.net

Financials

Visma Business 
for Regnskapsbyrå

Våre ERP-løsninger:
Hvem passer de for?

«Dekker alle behov»

«Jobb smart med 

enkle kunder.»

«Skreddersy prosesser for 

større virksomheter.»

«Fleksibel løsning for SMB 

bedrifter som ønsker 

samhandling.» 



EHF

Bank             e-faktura            Inkasso             AutoFlyt         Altinn

Produksjonsplattform

Visma Business
Regnskapsbyrå



Rapportering 

CRM

Ferie & fravær 

Godkjenning

Reise & utlegg

Prosjekt & time

Fakturering

Lønnsslipp

Timeregistrering

Styrearbeid

ERP   HRM2018

VISMAVISMA
Regnskapsbyrå



Visma.net Home



Visma.net Home - din kundes arbeidsflate!



Visma.net Home - din kundes arbeidsflate!



Visma Webfaktura



Financial Overview 

“Økonomioversikt”





Visma Financial Overview

https://eco.vismaonline.com/


Mobile Expense



Visma Boardroom
- en modul i Finale Årsoppgjør



Visma Sign
Elektronisk signering



www.vismasign.com





Visma.net Payroll



Visma Office Byrå
Visma.net Byrå



Visma.net Byrå

● Sky-basert administrativ løsning for regnskapsbyrå

● Passer i dag for byrå med enklere behov/krav til funksjonalitet

● Utviklingen går som planlagt



Visma Office Byrå 

● En komplett administrativ løsning  for regnskapsbyrå

● Nå integrert med Visma Business

● Ca 150 regnskapsbyrå benytter løsningen i dag

Viktig!

● Leveres som standard i Visma Business Rent Byrå Basic (ingen kost)

● Kan erstatte VB Internadministrasjon

● Utvikles videre som en del av Visma Business Regnskapsbyrå



Bli kjent med våre adm. byråløsninger

1. Bli kjent med Visma Office Byrå 

2. Blir kjent med Visma.net Byrå

Invitasjon til Webinar sendes ut etter Update Byrå 2018 er gjennomført 


