


Først litt repetisjon fra 2018....

Vi sa da bl.a. følgende:



Programvare beveger seg mot skyen

● Vi går også mot skyen 

● Flere ressurser og større 

utviklingstakt enn noen gang før

● Et av de største 

utviklingsteamene i Visma

Hva så med Visma Business?



Deretter sa vi følgende

Hvorfor er Visma Business et system for fremtiden?

● Teknologi 

● Datamodellen

● Fleksibilitet

● Funksjonalitet

● Kraft/kapasitet



Konklusjon teknologi

● Visma Business er teknologisk helt i front

● Utvikles på det mest moderne verktøy som finnes

● Bygges rundt web-service og nå også såkalte “micro-servicer”



Konklusjon programvare

• Blant de mest moderne ERP systemer i markedet 

• Med uante muligheter fremover

• Passer like godt for både små og store klienter

• Større fleksibilitet enn de fleste

• Rikere funksjonalitet enn de fleste

• Tåler ubegrenset volum 



Flere gjør som Visma....

● Microsoft gjør som Visma og løfter sine viktigste systemer til skyen

● AX (Dynamics)

● Navision

● Med samme begrunnelse som Visma 

– videreføre 1000-vis av årsverk med kompetanse og utvikling



Kjente utsagn i byrå-bransjen?

● At byrå-bransjen generelt ikke klarer å konkurrere om 
småkundene?

● At for mange potensielle kunder velger egen micro-løsning?
● At timeforbruket på «moderne kunder» blir for høyt fordi du må 

være «på» hele tiden?
● At kunden synes samhandlingen med byrået er for tungvint?
● At aktiveringen av kundetjenestene tar for lang tid?
● At det er krevende å modernisere «gammeldagse» kunder?
● At byrået derfor «gir opp» og blir «leilending» hos kunden?

Automasjonsprosessen er et viktig svar på disse utfordringene!



Vår overordnede målsetting

● Med Visma Business skal ditt byrå være konkurransedyktig i alle 

kundesegment – også mot de aller minste kundene

● Med Visma Business skal ditt byrå ha den mest kostnadseffektive 

løsningen per produsert enhet



Målsetting automasjonsprosjektet

● Sluttkunde skal kunne kjøre sine egne inngående og utgående 

fakturaprosesser uten løpende involvering fra regnskapsfører

● Forenkle og automatisere levering av «Andre bilag»

● Rask aktivering

● Kostnadseffektivt



Hvilke tjenester er involvert?

● Visma Business

● Visma Document Center

● Visma AutoInvoice

● Visma Scanner

● Visma Approval

● Visma.net AutoPay





• Aktiveringsprosjekt igangsatt

• Tidsforbruket ved aktivering skal elimineres

• Mye er allerede gjort med prosesstyrt aktivering av

• AutoInvoice

• Autopay

• Ambisjonen er nå å bygge en aktiveringsprosess som dekker alt

• Bruker-styring via Role Center – for alle tjenester

Aktivering av tjenester



Hva skal kunden gjøre?

Kunden skal i størst mulig grad «leve sitt eget liv» uavhengig av 

regnskapsfører:

● Fakturere 

● Følge opp utestående (via AutoCollect)

● Håndtere inngående faktura

○ Godkjenne faktura

○ Eventuelt kontere

○ Utbetale

● Sende annen regnskapsdokumentasjon elektronisk til byrået

● Mobil tilgang til regnskapsdata



Hva skal regnskapsfører gjøre?

Gamle «byrå-prosesser» forsvinner og fokus må endres til bl.a.:

● Å overvåke kundens prosesser (via klientovervåkningen)

● Være kundens controller og rådgiver – inkl. utestående (!)

● Levere enkel og ikke minst relevant rapportering

● Bli god på aktivering av klientløsninger

Hvor ofte skal/må regnskapsfører bruke tid på kunden? 

 Alt etter avtale, behov og lovkrav   => Fra daglig til kun årlig (!)



Regnskapsfører

Kunde

Historikk tilgjengelig

Inngående fakturabehandling med Visma
Tradisjonell prosess



Du kan motta faktura elektronisk (EHF), på epost (PDF) eller på papir.

Inngående fakturabehandling med Visma
Moderne prosess

Regnskapsfører

Kunde



AutoInvoice / AutoFlow Scheduler/AutoPay

AutoReport

Inngående fakturabehandling med Visma
Automatisert prosess Du kan motta faktura elektronisk (EHF), på epost (PDF) eller på papir.

Regnskapsfører

Kunde
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Automatisk koble til Visma.net (ikke laget)
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<org.nr>@autoinvoice.no
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● Vise Approval







Visma.net AutoInvoice

Visma Document Center











Registrering og 
evaluering av 
Update 
Regnskapsbyrå

Visma Software  anser 

Update Regnskapsbyrå 2019 til 

å gi 3-4 timer etterutdanning 

for autoriserte 

regnskapsførere. 

Du vil nå motta en sms. Husk å 

skrive inn kodeordet 2019 for å 

bli registrert.

Kodeordet er: 2019



Regnskapsførerne 
utfordrer Visma



Robert 
Alstadvold

fra Stjørdal Regnskap AS 

utfordrer Visma:
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Når dette parameteret slås på vil hver faktura/kreditnota bli egen bunt i Visma Business
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Einars foiler







Fra Visma Business til AutoPay

Følgende må settes opp for at alt skal skje automatisk:



Screenshot fra VB

Nytt felt under Bedriftsparameter







Hvordan sette opp 
betalingsforslag 
som tidsstyrt 
prosess



Tidsstyrte prosesser

Håndterer alle behandlingsvalg som ikke har bakenforliggende  

parametervindu og noen utvalgte med parametervindu, f.eks.:

• Betalingsforslag

• Annen viktig dealj:

• Bare første rad

• En rad om gangen

• Alle rader

Nyhet i Visma.net AutoPay





Nytt i Visma.net AutoPay

Viktig nyhet 1. halvår 2020:  Helt nytt godkjenningsvindu

● Ett vindu på tvers av betalingsoppdrag
○ Langt mer brukervennlig

○ Siste tilgjengelige saldo vises i bildet

○ Totalsum av faktura merket for betaling

○ Differanse mellom saldo og sum faktura merket for betaling 

○ Se bilde av faktura i godkjenningsbildet

○ Brukerstyrt sortering

● Kan godkjenne enkeltposter innenfor et oppdrag

● Kan endre utbetalingsdato

● Kommer sannsynligvis litt senere:  Delbetaling





















Klientovervåkning





Kostnadsføring av interimsfaktura

Gjøres i ettertid etter behov  – alt fra løpende til årlig

















Prosess inngående faktura



AutoInvoice / AutoFlow Scheduler/AutoPay

AutoReport

Inngående fakturabehandling med Visma
Automatisert prosess Du kan motta faktura elektronisk (EHF), på epost (PDF) eller på papir.

Regnskapsfører

Kunde







Nyheter



Nyheter

● Visma.net WebFaktura
● Visma Document Center
● Visma.net AutoInvoice
● Visma Business
● Visma.net AutoPay
● Økonomioversikt



Repeterende faktura

Tilleggsfunksjon, gratis å aktivere

● Repeter en faktura hver måned, kvartal eller år

● Nå mulig å redigere en repeterende faktura

Andre gratismoduler

● Valuta 

● Vis innbetalte poster



• Repeterende faktura

• Endre repeterende faktura

Tredje visning



WebFaktura Admin

Bruk siste versjon: 2.2.344

Nytt: 

● Innbetalinger

● visma.net

● sluttdato og aktivstatus på 

ansvarsenheter 

● privat/næring



WebFaktura Admin

Ny versjon til jul

Nytt: 

● Epost med feilmeldinger

● Oppdatere lisensinformasjon



Veien videre for 
WebFaktura?



Kommer: Ordre / tilbud



Full fart fremover…

● Ordre / tilbud

● Importere ordre fra fil

● Gjøre fakturaene tilgjengelig 

fra Business

● Opprette regnskapsfører-

bruker fra Admin



Visma Document 
Center



Fra Tiff til PDF





Nye versjoner

● 13.01 - Vedlegg fra AutoInvoice i PDF-format

● 13.10 - Alle dokumenter i originalt format

- fakturavisning og vedlegg hver for seg

● 13.10.1 - Enklere å konverterer til TIFF hvis ønskelig





Nye versjoner
● 13.01 - Vedlegg fra AutoInvoice i PDF-format

● 13.10 - Alle dokumenter i originalt format, 

● - fakturavisning og vedlegg hver for seg

● 13.10.1 - Enklere å konverterer til TIFF hvis ønskelig

● 13.10.2 - Noen små forbedringer

● 13.10.3 - Hastighet ved scrolling i dokumentlisten med TIFF-dokumenter

● NB! Er du på versjon 13, anbefaler vi 13.10.3



● AutoFlow – prioritere rekkefølge på regeltypene

● Kreditnota i Approval

● Vedlegg i eksternarkiv

● Hurtigtaster CTRL-4 / CTRL-5 (stå i konteringstabellen og bla i 

dokumentlisten)

● Kopiere verdi til flere felter

Versjon 14.0 (juni 2019)







Hurtigtaster

● CTRL-C / CTRL-V for å kopiere til flere celler

● CTRL-ENTER Send på flyt

● CTRL-K Gå til konteringslinjene

● CTRL-4 Forrige dokument når du står i konteringsfeltet

● CTRL-5 Neste dokument når du står i konteringsfeltet



● Tillate nytt bankkontonummer å gå på 

AutoFlow

● Melding til godkjenner: NB: Nytt 

bankkontonummer

● Bankkontonummeret automatisk 

oppdatert etter godkjenning

● Støtter “godkjenn betaling” fra Approval

Versjon 14.01.1 (oktober 2019)

● Forbedret OCR-tolk

● Mange bugfixes (se release

notes)



Versjon 14.10 (desember 2019)

Planlagt:

● Mulighet for å skille mellom XML- og PDF-fakturaer ved bl.a AutoFlow

● Varsel i dokumentlisten hvis forskjellig bankkontonummer i XML enn 

på leverandør

● Støtte nedlasting i format Peppol Bis 3

● Sjekk av leverandør mot MVA-register



Versjon 15 (juni 2020)
Planlagt:

● Forbedre ytelse ved å splitte prosessene til VDC

● Lage AutoFlow-regel rett fra en manuell flyt.

● Slå sammen linjer per MVA-kode

● Oppdatere status fra Approval til VDC  oftere

● Mulighet for å sende flere felter til Approval (f.eks periodisering fra/til)

● Sjekke muligheten for å bruke en egen fast PDF-leser i visningsvinduet



Visma.net 
AutoInvoice

Norges største tjeneste for 
sending og mottak av fakturaer



Antall transaksjoner
via PEPPOL

Antall firmaer i 
ELMA



Antall transaksjoner i Norge via AutoInvoice



AutoInvoice
B2C

Send fakturaer til
privatpersoner



Mottaker får det slik hun vil ha det

Visma økonomisystem

A
v
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Visma.net AutoInvoice



Send alt via AutoInvoice



B2C Rekkefølge sendemåte



Peppol Bis 3

Nytt standard format via 
PEPPOL



«Alle offentlige virksomheter har allerede gått over til 
standardformatet EHF 3.0. Fra og med 1.januar 2020 må 
også alle private organisasjoner benytte dette formatet. 
Det er her viktig å merke seg at alle EHF 2.0 innmeldte 

profiler i ELMA vil bli slettet 1.januar 2020 og nye EHF 3.0 
profiler må være innmeldt før nyttår for å slippe at 

fakturaene ikke validerer»



Peppol Bis 3

EHF = norsk versjon 

av PEPPOL BIS 2

1. april 2019

1. januar 2020



Peppol Bis 3 - sende

•

•

•

•



Peppol Bis 3 - mottak

•

•

•


