
Visma Partner 
Insights



Hva er

Visma Partner Insights?



Partner rapportering | Regnskapsbyrå

Hvorfor

Visma Partner Insights?





Visma Home



Inne i Visma Partner Insights



Produkter som dekkes
● Visma.net AutoInvoice
● Visma.net AutoPay / AutoPay3
● Visma.net Expense / Time / Absence / Approval
● Visma.net Webfaktura
● Visma.net AutoCollect
● Visma.net Payroll
● Visma ØkonomiOversikt (kommer)



Accounting Office 
Scoreboard















Viderefakturering



“

”

...for Accounting Offices er en kombinert rapportering- og viderefakturerings 
løsning. Her får dere en komplett oversikt over forbruket på alle produkter fra 
Visma, enten dette er brukere i Visma.net, fakturaer sendt som EHF eller antall 

transaksjoner på autopay. Dere kan på en oversiktlig måte se hvilken 
kombinasjon av produkter hver enkelt klient har, og på denne måten gjøre en 

vurdering av hvilke flere produkter klientene bør ha.
Denne løsningen gir deg også en totaloversikt over ditt forbruk fordelt på dine 
kunder, og du kan enkelt tildele dine produkt - og kundenummer slik at du kan 

eksportere et grunnlag for import og fakturering i ditt fakturasystem.

Visma Partner Insights

Denne sliden byttes ut med skjermbilde som viser 

oppsett for viderefakturering og knapper for 

nedlasting til f.e
ks. VQM og VB !!!!!! 

Fin overgang til 

å prate om neste tema: VQM.



“

”



Fordeler for regnskapsbyrået:

● Intern rapportering i byrået og videreutvikling av klientene
● Viderefakturering

○ Stemmer 100% med faktura fra Visma 
● Støtter ulike forretningsmodeller

○ Intern rapportering på fastprisoppdrag
○ Legger til rette for viderefakturering produkt for produkt med margin 

på toppen
○ Priser vedlikeholdes i faktureringssystemet



Hvordan bestille?

Bestillingsskjema på 
Regnskapsbyråsidene i 
Community

eller 

Kontakt din Visma-partner

 

https://community.visma.com/t5/Nyheter/Visma-Partner-Insights-Hva-og-hvordan/ba-p/226996


Pris

alt inkludert til en 
fastsatt pris per 
mnd per bruker

Kr. 490,- 
mnd/bruker

Visma Partner 
Insights

Kr. 0,- *
mnd/bruker 1

Visma Partner 
Insights

* Første bruker per byrå inkluderes i 
abonnementet fra og med 1.1.2020.



Visma 
Quality 

Management
Administrasjonsverktøy for 

effektiv drift av regnskapsbyrå



Målgruppe

REGNSKAPSBYRÅ

Brukere av Visma Business Regnskapsbyrå RENT (integrert løsning)

Brukere av andre ERP (stand alone)



Rammevilkår for regnskapsbransjen

● Regnskapsførerloven
● Forskrift til regnskapsførerloven
● Forskrift om risikostyring og 

internkontroll
● Hvitvaskingsloven
● Finanstilsynet

○ Kvalitetskontroller
○ Konsesjonsregister

● God Regnskapsføringsskikk 
(GRFS)

● Etisk regelverk
● KS Komplett 

(kvalitetssikringshåndbok)
● Kravspesifikasjon - programvare
● Kravspesifikasjon - drift
● Atferdsnorm til GDPR - utkast

Myndigheter

● Regnskap Norge (tidligere NARF)
● Økonomiforbundet
● Revisorforeningen 

● Norsk RegnskapsStiftelse

Bransjestandard Bransjeorganisasjoner

Visma Quality Management



Med Visma Quality 
Management får du 

verktøyene et 
regnskapsbyrå trenger 

for å drive effektivt

Ressurs-
planlegging

Fleksibel 
prissetting

Oppdrags-
kontroll

Dokument-
håndtering

Time-
registrering

KS Komplett 
(KSaaS)

Prosess-
veiviser



Effektiv 
administrasjon 
for alle rollene 
hos ditt 
regnskapsbyrå

Daglig leder
Regnskapsbyrå AS

Medarbeider
Regnskapsbyrå AS

Oppdragsansvarlig
Regnskapsbyrå AS



Daglig leder

M
ed

ar
be

id
er

Team
leder / 

O
ppdragsansvarlig

Fakturering

Dokument-
håndtering

CRM

Kvalitets-
sikring

Frister

Prosess-
veivisere

Visma Business
Visma Sign

Finale Avstemming
Visma Partner Insights

Visma AutoInvoice
MS Outlook / Excel / 

Word
KS Komplett

Husleie-
administrasjon

Time-
registrering Ressurs-

planlegging

Oppdrags-
kontroll

Visma 
Quality

Management

Fleksibel
prissetting

Fullmakter



Effektive arbeidsprosesser:

✓ Timeregistrering

✓ Ressursplanlegging

✓ Fleksibel prissetting

✓ Oppdragskontroll

✓ Frister

✓ Kvalitetssikring

✓ Fullmakter

✓ Husleieadministrasjon

✓ Kundehåndtering (CRM)

✓ Dokumenthåndtering

✓ Fakturering

✓ Prosessveivisere

Integrert med løsningene:

Visma Business

Visma Sign

Visma Finale Avstemming

Visma Partner Insights

Visma AutoInvoice

KS Komplett

Microsoft Outlook, Excel, 

og Word

Daglig leder

Visma Quality
Management

Sikrer effektive arbeidsprosesser med god 
regnskapsføringsskikk i sentrum

Daglig leder
Regnskapsbyrå AS

Medarbeider
Regnskapsbyrå AS

Oppdragsansvarlig
Regnskapsbyrå AS



Fordelene det gir for 
oppdragsansvarlig
Oppdragsansvarlig får til enhver tid 
oversikt over f.eks:

● Egne oppdrag
● Utførende medarbeidere
● Frister
● Prissetting på hvert oppdrag
● Fakturagrunnlag
● Byråets ressurser

Oppdragsansvarlig
Regnskapsbyrå AS



Medarbeider
Regnskapsbyrå AS

Fordelene det gir for 
dine medarbeidere

Medarbeidere får fra et og samme 
skjermbilde tilgang til f.eks:

● Timeregistrering i kalender
● Oppgaveliste med frister
● Oppstart av Visma Business fra oppgave
● Oppgavekontroll
● Kunder
● Oppdrag



Daglig leder
Regnskapsbyrå AS

Fordelene det gir for 
daglig leder
Full kontroll over byråets virksomhet 
som f.eks gjennom:

● Oppdragsoversikt
● Fullmaktsoversikt
● Ressursoversikt
● Deknings-, fakturerings-  og 

belastningsgrad på ulike nivå
● Fleksibel prissetting



“

”

Visma Quality Management er et 
administrasjonsverktøy som er oversiktlig 

og lett å tilpasse til den enkelte 
medarbeidar. Vi gleder oss til å se 

fremtidig videreutvikling av produktet.
Asbjørn Hasund, Daglig leder i Hasund AS



Integrasjon med Visma Business

● Hente klientdata fra Visma Business
● Transaksjoner fra Visma Business for fakturering
● Overføring av fakturajournal til Visma Business
● Start av VB-rutiner fra Visma Quality Management i

○ Klienten
○ Prosessveiviser
○ Kalender
○ Oppgaver

● Import fra Visma Partner Insights



KS Komplett (as a Service)

● Neste generasjon/versjon av KS Komplett

● Veiledere

● Løpende oppdatering av veiledere

● Kun Visma som integrerer



Nyheter Visma Quality Management

● Integrasjon med Visma Sign - elektronisk signering

● Integrasjon med KS Komplett as a Service

● Ny fortjeneste- og kostnadsoversikt

● Mulighet for godkjenning/kontroll av oppgaver med egne felt for 

kontrollert av, dato og kommentarer.

● Forbedret import av klienter fra Visma Business

● Angi valuteringsdato ved overføring av fakturajournal til Visma Business



Konvertering

Konvertering av:

● Kunder

● Medarbeidere 

● Produkter

● Timeregistrering

● Oppgaver (fullførte/ikke fullførte)

● Dokumenter 



Med Visma Quality Management får du

alt inkludert til en fastsatt 
pris per ansatt Kr. 0,-* 

mnd/ansatt

Visma Quality 
Management

* Har du Visma Business Byrå er modulen 
inkludert i abonnementet uten ekstra kostnad.
Kan også benyttes som standalone til 
kr 290,- mnd/ansatt.



Delta på webinar
15.11 kl 0900
Visma Quality Management



Hvordan 
komme i gang?

Ta kontakt med din partner



Visma.net AutoPay
Nyheter



Nyheter Visma.net AutoPay
● Automatisk bokføring av agio/disagio (14.01.0)
● Forbedret matching av innbetalinger uten KID (14.01.0)
● Forbedringer i aktiveringsprosessen av AutoPay på nye kunder/avtaler 

(14.01.0)





Nyheter Visma.net AutoPay
● Automatisk bokføring av agio/disagio (14.01.0)
● Forbedret matching av innbetalinger uten KID (14.01.0)
● Forbedringer i aktiveringsprosessen av AutoPay på nye kunder/avtaler 

(14.01.0)
● Automatisk bokføring av kontantrabatt ved innbetaling (13.00.0)
● Presentasjonsvinduet for betalingsinformasjon på innbetalinger endrer 

innhold når man skifter rad for å se på annen innbetaling (14.00.0)





Nyheter Visma.net AutoPay
● Mer riktig bruk av kreditnota ved betaling av faktura - plukker riktig 

faktura med senest/tidligst forfallsdato (4.33)
● Fremmedremittering (dirrem) som i AutoPay3 (4.33)
● Godkjenn og betal
● Automatisk avtalehåndtering (DnB)



Automatisk 
avtalehåndtering



























Sikkerhet - 2FA
● Hva er det?

○ Ekstra sikkerhetskode i tillegg til brukernavn og passord.

● Hvorfor skal det brukes?
○ Øker sikkerheten og tryggheten for brukerne på at ingen logger seg på med deres 

brukernavn og passord

● Det vil snart bli obligatorisk



Hvor aktiveres 2FA?



Hvor aktiveres 2FA?



Følg med på Visma Community



Visma 
Økonomioversikt

Rapport- og budsjettverktøy
Integrert med Visma Business

For: Regnskapsbyrå & klient



Regnskapsførerne 
utfordrer Visma



Trond Vetås
 fra Hagel AS 

utfordrer Visma:

https://docs.google.com/file/d/1V7XxkqA5s8YcOb-Oi29p1_MQbVjxLBJP/preview


Visma Økonomioversikt

Rapport- og budsjettverktøy integrert med Visma Business

● Online rapportering - enkelt å dele
● Fine, leservennlige diagrammer
● Budsjett og prognose





Startside



Rapporter



Rapporter



Rapporter



Budsjett



Dokumenter



Kommentarer



Kommentarer, spørsmål og svar 

frem og tilbake

mellom byrå og klient

med varslinger i løsningen

Kommentarer



Nøkkel-funksjonalitet
● Resultat-, balanse- og nøkkeltallsrapporter med filter og drill-down muligheter

● Startside med grafiske diagrammer av resultat-, balanse- og nøkkeltall

● Lage budsjetter og prognoser

● Laste opp og dele dokumenter

● Legge til kommentarer

● Send e-poster

● Eksport til PDF og Excel



Lansering Q1-2020



Respect

Reliability

Innovation

Competence

Team spirit


