
Better together
Velkommen til 

Visma Update Regnskapsbyrå



SAMARBEID
KULTUR

Vi setter kunden 
først, tar ansvar 
og er forent



SAMARBEID
RELASJON

ÆRLIG OG STØTTENDE



“Ny dag, nye muligheter”



Regnskapsførerne 
utfordrer Visma



Robert Alstadvold
fra Stjørdal Regnskap AS 

utfordrer Visma:

https://docs.google.com/file/d/1En0pvNRCHAku0cYEvPWRM7gbmOOMYTgt/preview


Agenda

● Innledning

● Visma Accountancy Cloud

● Visma Partner Insights

● Visma Quality Management

● Pause

● Automatiserte prosesser 1 

● Lunsj

● Automatiserte prosesser 2

● Pause

● Nyheter - hva skjer fremover?

● Nyheter forts

● Oppsummering

Del 1: 09:00 - 10:10 Del 2: 10:30 - 13:30 Del 3: 13:50 - 15:00



Det går raskere 
enn noen gang



Ingen industri 
eller rolle er 
uberørt, tid har 
aldri vært mer 
verdifullt



Administrative og 
manuelle oppgaver står i 
veien for at vi skal løse våre 
arbeidsoppgaver effektivt 



Med teknologi kan vi 
fokusere på de 
meningsfulle oppgavene 
og unngå menneskelige feil 



Spørsmålet er ikke om bedrifter 
skal digitalisere, men hvordan

 



Hvem deltar fra Visma Software?

svein.holanger@visma.com

einar.fjortoft@visma.com

ramon.h.iversen@visma.com

ingvar.p.nilsen@visma.com

mailto:Svein.holanger@visma.com
mailto:Einar.fjortoft@visma.com
mailto:Ramon.h.iversen@visma.com
mailto:ingvar.p.nilsen@visma.com


Bli spilt god med 
våre 
IT-rådgivere
Visma har IT-rådgivere og 
samarbeidspartnere som 
har spesialisert seg på 
regnskapsbyrå. Sammen 
skaper dere økosystemet 
tilpasset din bedrift. 



Vi har også med oss:
Visma Financial Solutions AS

david.flo@visma.com

Visma Finale
knut.lofsberg@visma.com

mailto:david.flo@visma.com


Visma Boardroom



Visma tar 
sikkerhet på 
alvor
Som regnskapsfører er du 
ansvarlig for sikkerheten 
også til dine kunder. Du 
skal være trygg på at Visma 
tar sikkerhet på alvor.

les mer: visma.com/trust-centre



Over halvparten av deres kunder sier at de ønsker 
rådgivningstjenester fra sin regnskapsfører.



Det automatiserte 
regnskapsbyrå

Visma Accountancy Cloud - Samme funksjonalitet. 
Bedre brukeropplevelse. Alt i skyen.



Riktig løsning, 
til riktig kunde, 

til riktig tid
Verktøykassen som gjør det 

mulig å levere på kundens 
forventninger



Visma Accountancy Cloud er Visma 
Business produktlinje levert som en 
tjeneste (Software As A Service). Det betyr i 
praksis Visma Business produktlinjen 
inkludert drift, backup, oppgradering, 
standard integrasjoner, førstelinje-support, 
MS Office, alt tilgjengelig via skyen. 
#problemfrihverdag

Produktbeskrivelse 



Med Visma 
Accountancy Cloud 

kan du gi dine 
kunder de 

verktøyene de har 
behov for

Rapporterings-
verktøy

Enkel 
fakturering

Ferie og fravær

Lønnsslipp på 
mobil

Godkjenning

Timeregistrering

Reise og utlegg



Hvorfor flytte til Visma Accountancy 
Cloud?

Har samme,  
gjenkjennelige, gode 

funksjonalitet

Gir en bedre 
brukeropplevelse 

og en enklere 
hverdag 

Åpner for fleksible 
forretningsmodeller



Funksjonaliteten ditt regnskapsbyrå kjenner og trenger 
for å drive effektivt

Økonomi og administrasjonsverktøy

Lønn og HR-tjenester

Årsoppgjør, skatt, og avstemming

Fakturahåndtering

Komplett Microsoft Office-pakke



Si farvel til mange bekymringer, nå får du en bedre 
brukeropplevelse og en problemfri hverdag

Oppsett av kundetjenester inkludert

Integrer med andre løsninger*

Lagring og backup inkludert

Drift, oppgradering, og support inkludert

*Integrasjoner må godkjennes



Legger til rette for ulike forretningsmodeller for ditt 
regnskapsbyrå

✓ Ingen oppsigelsestid av brukere

✓ Glem bestillinger, betal kun for det du og 
dine kunder bruker

✓ Betal for transaksjoner på utvalgte 
produkter, ikke brukere



Med Visma Accountancy Cloud får du

oppsett, installasjon, drift, 
backup, oppgradering, og 

førstelinjesupport 
- alt inkludert til en 

fastsatt pris per ansatt 


